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Bir tasarruf 
lVıisali 
Birkaç h 

ktlinin afta evvel Gazi hey-
•tL .. t. açılına rne . . .. 
ıı Q" ıle fa • ras rnı muna-
'•da trı h ını~de bulunduğumuz 

Llıı .. a allı belediyesine ait 
1 lnuesse l · 
ltd811 b' . se erı gördüm. Bun-
llıtt ırı Al . 

rıı~td sancakta emvalı 
;~ka••dır en alınmış bir un fab-
/ıtıı tcİb;urada . nazara dik~a_-
abrika den cıhetlerden bırı, 
ıı~ bın ko·· .. 1 d v ·ı p . · ,, ~CniJe ~ur e egı , " rı-
~ ~ıtı,8· n bır madde yakılarak 
~. ı o!du 

L,t '•na, zeut ·n· k. d v. ·1 ., ab J • ın çe ı r egı ı e qp tr fab ., 
Yağ rııcada sı:u 1arak ezi-

~~t ka~ çıkarıldıktan sonra ge-
1~t ~~o Poı:ıası demektir. Şim· 

~'Ylıııt ~ar lzrnir ve ha valisinde 
tıı ltıı ag, fabrikalarında priaa 

:~f. t :adde pek ço'c çıkıyor-
1~t;ı11 a at zeytinden yağ alın

~e"tıt •onra geriye kalan bu 
11tif •n b · b · t ilde • ıç ır suretle dahilde 
iltı;ı \' 0 Unmıyormuş. Yunanis-

:llt. ~ Adalara sevkolunuyor-
'" ib enı c!e tonu biı kaç 1ira

't~ ,·0~tet bir bedelle satılarak 
eıı d ~nuyormuş. 
~. k'.. a A 'sancak un fabrika· 
~~ omur yerine pr'na yak
~bUauıu tecrübe olunmuş. 

ll~t~ kat'i bir muvaffakıyet 
ltı 1telenmiş. Fabrika için 

'Yelli bir tasarruf yapmak 
t 

1 h~sıl olmuş. 
~· komürün tonu lzmirde 
ltadır. Prinanın tonu ise 
Tecrübe ıu neticeyi ver

fti kalCSri itibarile iki ton 

LStd~· •Bin~~::i~~b Y;~~de ~~~ 
~~ ort ton kömür yakan un 
"°-"" •ıı pri ·ı · · · ,:"t ıo Jir na ~ 3 ışletılmce yev-
l"ıt ,b·l ' bır tasarruf t.:min 
ft!. ta~:1e~tedir. Yevmiye 20 
~~. 7;;u . senede en aşağı 
~~it O lıra bir yekun tutar 
~)et, llrı fabrikası için ehem-

~· 1: s 1 ıl•dir. ayı.acak bir kazanç 
~ ilkat 
)t I> tderınazarı dikkate alınmak 
),t llt .nokta şudur ki kömür 
~1'•11 ~tına yakmak suretile 
\''• h asassuf yalnız un fab
~ "''llf esabına temin edilmiş 
:~()"· a:at olmaktan ibaret kal
ı.ı'd •le te .~asarruf harice ucuz 
Ilı~ kuıı rı en bir maddenin da
~,i lb arıı.larak kıymf.tlendiril
t,~1-"da Ucıp olduğu için aynı 
. l~t kaa:a~eb.leket hesabına da 
1~ ıı ·"-di ~ ır demek oluyor. 
~tt 1

ki lbllh~Yatta rruvaffakiyet 
1 er;11~G•tab .'~ şart vatc'ır: Biri 
di~~ '. k,r~sı~ın kendi işini rekip
~~11 tı iy· 

1 
aha iyi yapabilmesi 

i ~- ı ot k •tıh lllaı da la beraber da ha 
~ilk 'ili ba e ebit rnesidir. Hatta 
11l'et defa ~ah~da maliyet fiatı 
tıı,_1 111l&utu eyfıyette mükemme-
1ti~,:)b il ~a bile faiktır. Bina-
41 •ııc1 lrıır b ı d. . 1111, • k.. e e lff'SI UD fab-
~l'tı.ııfaı'k omur yerine pirina 
"l~ " •uretil b 
ttı'lıak~ ~İııli .. e güzel ir ta· 
hj~ il ola gostermiş oluyor. 

d· ~'b ttrıı,ıcn l~erlerde bu misali 
.. )ttı.. illctr1,.. azımdır. 
"ıı •• '4,lııın ,, . 
)tt~ııt,r 8 'lıtr,, söı·· 1~!en artmaz, 
)il 

1
'1t b~ardır. G~?u Yanlış tefsir 

d' la'lla_ır ağij Un de iki öğün 
~'11liıı l~a ç,ı.,:n Y~.ırıek yiyerek 
~, l>tk asar ruf ır adam, ken
' n, O' büyij:a~tığını zaneder-
at Ur b bır h t 
~t ~•da. liradaki d~ aya düş-
'•b •tıra değil, beJ . ışten mak
>. tıka bctttir. "kı de sefahet """" . •ı ....... ı u1<a d k " ~ ''itrı .. •ısa)j de .. rı ;f ı un 
~tı ~•ıı Y•pıtan t &oıterirki ba-

1:ıy C'•k t asarruftar diş-
t k ••ıırrufl 1Yrnet1id· ard,.n da· 

ır. 

... h "'•t Asım 

Bir ingiliz 

Türkiyenin iktısadi 
vaziyetini nasıl 

- -- , 

görüyor? 
lngilterenin Türkiye sefaret

hanesi ticaret katibi Miralay 
Vods Türkiyenia iktısadi vazi-
yeti ha1d"ındald raporunu yazmış 
ve bu r1'por lngiltere ticaret 
dairesi tarafından neşro~onmuş-

tur. Mirc1!ay Voc!s Türkiyede 
iktısadi buhranın Mayıs 1931 
nihayetine kadar sa 'iha yüz tut-
madığını söyledikten sonra şu 
sözleri yazıyor: 

Bugünkü şeraite göre vaziyet 
şu merkezdedir:-

Memleketin iştira kuvveti se
neden seneye düşü} or. Halkın 
vergi vermek kabiliyeti azalmak
ta ised e f aıla vergi ile karşılaş-
maktadır. Hükumet varidatı hali 

( Det·aım 2 nci sayıl ada) 

Güzeller 
Perşembe gUnU Pa
rlste Entransljan ga

zetesinde buluna
caklar 

Keriman H. sokak kırafetlle 

Dllnkü niishamızda Belçikada 
bulunan giizellerden çoğunun 
memleketlerine döndOğllnll ve 
müsabakayı tertip eden Mösyö 
Valefin tasarrufa riayet için bir 
kaç güzel alıkoyduğunu ve bun
lara gezdirmekte olduğunu yaz
· mıştık. 

Dün gelen Avrupa gazetele· 
rindco anlaşılıyor ki M. Valefin 
yanında 28 güzelden ancak on 
tanesi İ\almışhr. Bunlar da Ke
riman Hanımla birlikte bugün 
yarın Parise gidecekler orada 
Entransijan gaıetesini ziyaret 
edeceklerdir. 

Evvelki gün La Baule beledi
ye reisi, dünya güzeli ile güzel
ler şerefine bir resmi kabul ter
tip etmiştir. Belediye reisi bu 
resmi kabulde hararetli bir nu
tuk söyliyerek dünya güzelinin 
bütün dünyayı hayran bırakan 
güzelliğinden, emsalsız evsaf ve 
meziyetlerinden bahsederek La 
Baule halkı namına "hoş geldi
niz,. demiştir. 

Keriman Haıis H. yanındaki 

güzellerle Perşembe gününe ka
dar orada kalacak ve o gün 
doğrudan doğruya Parise hare
ket edecektir. 

(Dcvanu S nd sayıfada) 

Sıcaklar için 
Sıhhi nasihatler 

• • ,.. __ _ 
Oyle bir 

mevsimde 
bulunuyo· 
ruz ki ha
vanın bir
den bire 
insanı bu-
11<.!ta c ak 
d~reced e 
ısınması 

bir çok 
arızalar 
tevlit ede
bilir. Bu 
yüzden 
bir çok 
hastalık

Jar çık

maktadır 
ve birçok 
kimseler 
ihtiy.1tsız· 8ıcak1arclan bizde ete 

k böyle pljamıılarla ao-
lığın ur· kafa ı;ıkan kaclmlar 

banı ol- ~örWllyor 

maktadır. Bunlara düşünerek 
karilere şu basit tedbirleri ha
tırlatıyoruz : · 

- Çıplak ba§la güneıte gezmeytnl..z. 
Ba§mızda hafif bir ppka bulunsun. 

- Yakalar yumuşak olmalıdır. 
- Gölgeyi tercih edinl.z. 

- Kalabalıktan ve tozlu yoldan ka-
çmıa. 

_ Taze v• soğuk meşrubat llA, ama 
içine buz koymamalL 

- Birdenbire serin bir yere bilhassa 
cereyanlı bir yere geçmemeli. 

- Ho..{lt_ve ~ bUA d"ılsel r g:i,r
~u. 

- İnsanı serinleten en güzel şey mey
vadır. Fakat temizlnl intihap etmeli, faz
la yememelL 

- Kahve, çay faydalıdır. Ama fazla· 
• değil. Alkol lhUkana sebep olabilir. 

- GUne§ altında tedavi llA. şey._ 
Bir doktora sormadan olmaz. 

- İhtıkıını dem böyle mevsimlerde 
çok olur. Hastayı hemen oturtmalı, el
biselerini çözmeli, kalp nahiyesini uva
lamalr. Vahim hallerde hemen temiz bir 
çakı Ue kan almalı. Bunun için en iyi 
yer kulafm memesidir, 

HİTLER 
Alman hükumetini ve Reisicümhur 
Hindenburgu şiddetle tazyik ediyor 

Hindenburg'un çekilmesi 
Berlin üzerine yfirüyüı 
ihtimıılleri de var r •• 

Bertin, 14 (Husnsi) - Dün 
Hinden burgun yanına saat 16, 1 S 
de giren Hitler, saat 16,28 de 
çıkmıştır. 

Hükumet namına baıvekil ve 
dahiliye nazarı bu mülakatta hazır 
bulunmuştur. Hitlerin yanında hn
cum kıtaatı erklnı harbiye reiıi 
ve Nazilerin parlamentodaki ftr
kaJarı reisi vardı. 

Hindenburg hemen Hitlere 
demiştir ki: 

- Sizi hOkQmete dahil olmı
ya davet ediyorum. 

Hitler şu cevabı vermiıtir: 
- Fırkam itlerin tamamile 

idareıini deruhte etmeyi Amirdir. 
Hindenburg cevap verdi: 
- Alman milletinin menafii 

bu talebe muvafık bir cevap ver
mekten beni menediyor. 

- Buna mOteessifim. 
Hitlerin ve fırkasmm Alman 

hükumetine geçmesi bu sözlerle 
akim kalmıştır. 

Bu sa bab baıvekil Hitlerd• 
kıtaahmn Berlin 6zerine yOrOylf 
ihtimali olup olmadığını aormut-
tur. Hitler buna menfi cevap 
vermiş olmakla beraber baıve
kil eğer böyle bir teıebbüa vaki 
olursa Alman ordusuuun buna 
şiddetle muhalefet edeceğini ve 
Berlindeki Nazistlerin reislerinin 
tevkif olunacağını söylemiştir. 

Hltlerba bir. karikattlrtl 

Bu haberi, ihtiya la tellkki 
etmek llzımdır. 

ihtimal Hitler, vukuabn sev· 
kile az çok uzun bir miiddet 

sonra Almanya reisi cümburlu
ğunun inhilil edeceği mütalea
ıında bulunmaktadır. 

Hlodenburg. istifa mı .'-_______ ...., edecek ? 

ÇOCUK 
Hitlerin ele geçirdiği takdirde 

kendisini devletin hlkimi vaziye
tine sokacak olan bu mevkii ele 
geçirmek tasavvurunda olduğu 
.ıannolunabilir. 

Düşürmek ? 
Mazur • 

Gilrillebillr mi 

( Doktor Esat P,. çocuk dU· 
,urmeyl asla kabul etmiyor. ) 

DUııkU nUshamızda Çekoslovakyada bir 

kanun l!ylhası hazırlandığını ve çocuk dU· 

§Unnenın mazur görülmesine mütedair o
lan bu kanun içtn lehte ve aleyhte bir çok 

Çek Allmlerinin mütaleası toplandığmı 
yazımııtık. Lehte olanlar §ahsm hürriye-

( Devanu S nci ıayıfada)_ 

Berlin, 14 (A.A) - Ekseriyet
le iyi malumat almakta olan hı
ristiyan sendikalarının mürevviçi 
efkirı Der Deutscbe, Nazilerle 
merkez fırkası, Fon Papen hn
kümetioe karıı müsamahalı dav· 
ranmadıkları takdirde Hinden
burgun istifa etmek tasavYUrun-
da bulunduğunu yazmaktadır. 

Bu mevkii ele geçirinciye ka
dar muhalefet mevkiinde kalma
sının fırkasının menafiine muva
fık olacağa kanaatinde bulun
makta olması muhtemeldir. 

Almınyıya ait diğer telgraf haberleri 
ikinci sahifemizdedir. 

Hanım - Eğer vakti le gfizellik milca bakası 
ben de dünya jtÜzeli olurdum da senin gibi 
ömfir çüriitmezclim. 

o)sayclı 

adamla 



Sahife 2 

-=can bazın 
Canı yok mu? 

Bir can baz ipten düştü 
lstanbulun kenar mahallelerin

de ip üzerinde canbazlık eden 
bir adam bundan bir müddet 
evvel Samatya taraflarında oy
narken düşüp ölmüştü. Son za
manlarda da diğer bir canb:ızm 
Erenköyünde yine ip üzerinde 
oynar iken düştüğünü ve ağıt 
surette yaralandığını öğreniyoruz. 

Oyun şeklinde gösterilen ma

rifetlerde nazarı dikkate alınmak 
lazım gelen r.okta yapılan işin 
tehlikeli olmamasıdır. Yani yük· 
sek bir yere kuru ' muş b'r ip, 
yahut tel üzerinde bir adam yü
rüyerek, yahut takla atarak hü
nerler gösterebilir; fa kat bu 
adam her hangi bir gün hüner 
gösterir iken muvaffak olamaz 
da aşağıya düşerse bayatı için 
tehlike ihtimali bertaraf edilmiş 
olmak lizım gelir. Bu da can· 
bazın üzerinde oynadığı ipin, 
yahut telin altına emniyet terti
batı olmak üzere bir ağ germek
le mümkün olabilir. 

Aksi takdirde canbazlık de
rJilen şey intihar etmekten baş· 
ka birşey değildir. 

Halbuki polis kendini den'ze 
atan bir adam görürse derhal 
arkasından koşarak tutuyor, bu 
adamıo intihar etmesine mani 
oluyor da binlerce halk önünde 
intihar eder gibi tehlikeli bir 
surette canbazlık eden kimselere 
hiç ses çıkarmıyor ! 

Hem bu teh 'ikeli mar:fetler 
nasıl bir l,azanç rcukabilindedir 
bilir misiniz? Bahsettiğimiz can· 
bazlar ekseriya kenar bir manl
lenin boş ve açı t bir mey n-nıntl j 
direklerini dikiyorlar iplerini ~ u r u · 1 

halkı buraya çağırıyorlar, duhu· j 
liye olarak da a dam başına beş, 

nibnyet on kuruş alıyorlar! O
yun arasında da zaman zaman 
birer, ikişer onluktan parsa top· 
lu}1orlarl 
Eğer bu suretle canbazlık 

eden adamlar ağ şeklinde emni
yet tcrtıbatı yapmnnın lüzum ve 
manasını idrak edemiyorlarsa 
polisin vazifesi bunu kendilerine 
anlatmaktır. Anlamadıkları tak
dirde bu gibi canbaıhklara mü
saacie vermen·el-c t ir. 

Ayasotva 
Mozayikleri 

i ııymisin mul ı:ıblri ı;ıı:r.eıe~ine bildi
ri ~ or 

Ayasofyakaki mozayikleri mey
dana çıkarmak işi Eylfılün birin
ci gününe kadar devam edecek
tir. Daha sonra üç ay tatil ya
pılacak ve bu müddet esnasında 
bu işle meşgul olnn Amerilta 
Bizans müessesesi müdürü, Mis· 
ter Vittemore Amerilrnya gide· 
rek ilk raporunu hazırhyacaktır. 
Mister Vittemore gelecek Ka
nunusaninin birinde lstanbula 
avdet ederek mozayikleri mey
dana çıkarmak işini ikmal ede
cektir. Mumaileyh Türkiye hü· 
kfımetinin kendisine gösterdiği 
itimat ve müzahereti son derece 
takdir etmekte ve kapalı kalan 
mozayiklerin her hangi suretle 
tehlikeye maruz olmad1ğmı söy
lemektedir. 

UrJa yolunda 
lzmir, 14 ( VAKiT) - Urla 

yolunda bir otomobil kazası ol
•ut. Karafiryeli Cemalin kafası 
parçalanmıştır. Bundan başka 
3 yaralı vardır. 

VAKiT 
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Hindenburg'un Hitlere bir ihtarı: 
Muhalefeti asiline yapınız ! 

• J 

Hitler Reisicümhur oım~yı gö~üne a •mıs görüniivor. 
Bu vaziyet Almanyada işlerin gittikçe karışmakta 

01duğunu göstermektedir 
Berlin, 13 (Türki§e) - Reisi

cümhur Hindenburg ile nasyo· 
nal sosyalist fırkası lideri Hitler 
arasında cereyan eden müzake
rat hakkında aşağıdaki tcbl!s 
neşredilmektedir: 

- Siyasi vaziyet ve Alman 
kabinesinde tebeddülat ıcrası 

meselesi hakkında görüşmek Ü· 

zere Reisicümhur Hindenburg, 
bugün, BaşvekiHn huzuriyle nas
yonal sosyalist fırkası lideri Hit
leri kabul etmiştir. 

Rcisicümhur, Adolf Hitler'e 
kendisinin veya nasyonal aosya· 
lil)t fırkası azasından başka ze· 
vatın Fon Papen kabinesine gir
meğe hnzır olup olmadıklarını 
sormu,tur. Hitler bu suale menfi 
cevap venr.İf ve Reiaicümhur
dnn kabine tefkilinin ve icra 
kuvvetinin bütün vüs'atile ken· 
disine verilmesini talep etmittir. 

Bunun üzerine Reisicümhur, 

Bitlerin bu talebini kat'i surette 
reddederek icra kuvvetini ta
raf girane istimal etmesi melhuz 
olan naayonal sosyalist amele 
fırkasına devlet işlerini yalnız 
tevdi etmenin vatan ve vicdanı 
karşıaında yüklendiği mea'uliyet
ı... ... ı. \,-.\.~ . --·~ •-.. ~ 
beyan etmiştir. 

H indenburg Hitlere muhale
feti asilane bir tarzda idare et
mesini ihtar etmiş vatan ve Al
man milletine kartı yüklendiği 

mes'uliyetleri unutmamasını söy· 
lemiştir. 

Netlc:e yok t 

Berlin, 13 (Türkişe)- Alman 
nasyonal sosyalist amele fırka11 

neşrettiği bir beyannamede fır

ka lideri Adolf Hitlerle Reisi
cümhur Hindenburg arasında va
ki olan mülakatın hiç bir netice 
vermediğini çünkü Hindenburg' 
un icra kuvvetini Almanyanın 

en kuvvetli fırkasına tevdi et
mekten çekindiğini bildirmekte
dir. 

Hitler Berlinden hareket et-

Takas komisyonu 

miştir. Fırkanın noktai nazarı 

gelecek hafta in'ikat edecek o· 
lan liderlerin toplanmasından 

sonra anla~ılacaktır. 

Re•tr11 tebliğ 

BERLIN, 14 (A.A) - Resmi 
t~bliğ muhteviyatm;ı nazaran, 
Hindenbourg, Hitler ile icra et· 
mi§ olduğu mülakat esnasında 

Hitlerin Reichstag için yapılan 
intihabattan evvelki beyanatına 

tevfikan reisicümhurun itimadı
na mazhar olan milli bir hüku-

Manidar bir ·1ıı1111ıı ll ll'Vn ııııııııg: 
;!1111111ıııııııı," "11':ıı""'ıı"ıı•·· istirahat ~ 
I Dün gece Vo:fAjann geç vakit\ 
~ aşnğıdaki telgrafı verdi : ~ 
~ Almanyanm hayali anlarını ~ 
~ yaşamakta olduğu şu günlc.rde ~ 
~ Reisicümhurun istirahate çe- ~ 
~ kilmesi pek manidar görül· ~ 
~ mektedir. Telgraf, aynen şudur: g 
~ Berlin, 14 (A.A) - Reisi· l 
~ cümhur Şatki Prusyadaki Keu· ~ 
~ deke malikanesine gitmiştir. ~ 
~ııııı ıuı ı ııııııı ıııııı 11 1 ı ı ıı ıı ııı 11 ıı ıııııı1 1 ııııın11111 11 ıııı ı ıı ı ııı 1 1 11 ıı ııı ıı ı&. 

vafık çıkmamıJ olduğunu yaı
mı§tır. 

Dün sabah, Hitler von Sleicher 
den milli müdafaa ordusu efra
dının müfrit milliyetperverler 
hücum kıtantı zabitleı·inin sel.lm-
1 1 

. . '('-
arını ta ep et.m1şt1r. 
Fırka için, bu dakika vahim 

bir dakikadır, l>undan sonra met· 
ru surette iktidar mevkiine gel· 
mesinin hemen hemen imkansız 
olduğu tahakkuk etmiştir. 

Tatmin edildikleri takdirde 
Nazilerin Almanyaya kar!ı ne 
şekilde bir mücadeleye girişeceği 
bilinmemektedir. Fakat, Naziler, 
müstesna olmak üzere, Almanya· 
da hiç kimse Hitlcrcilerin tehdit-.... 
lcrini ikaa kıyam eyledikleri tak-
dirde sür'at ve şiddetle tenkil e· 
dilmek auretile mukabele göre· 
ceklerinden §Üphe etmemektedir
ler. 

Llberal demokratlara gör6 

BERLlN, 14 (A.A.) - Liberal 
demokrat matbuat, dünkü müza
kerelerin bir noktadan iyi bir ne
tice vermi§ olduğu mütaleasında
drr. Bu müzal<ereler, Hitlerin fır

mete müzaheret edecek bir mev- ka menfaatini menafii umuıniye-
lci V• 'le .. vv,.,tt.o -•---·-- ·-~·,-· -!- •-'Lıt. 1 

• .o • 
süf etmiştir. göstermektedir:. 

Hindenhourg, Hitleri, Nazilerin Hitlerin reisicümhur tarafından 
h l f t ·· d l · · t kabul edilmesi, müfrit milfiyet-mu a e e muca e esmı mer çe-

perverler reisine milletin Nazi sine idame etmeğe ve vatan ve 
f ırkaıından her halde çok daha 

millet karşısındaki mes'uliyetle· 
büyük bir ıey olduğu ve Alman

rini göz önünde bulundurmağa 
ya reiıicümhurunun gerek kendi 

davet eylemiştir. 
vicdanı ve gerek Alman milleti 

Me,ru yol kapandı! huzurundaki meı'uliyetlerinin fır-
BERLlN, 14 (A.A.) - 13 A- ka kaygularından daha ağır bu

ğustoa 1932 günü, Nazi hareke- makta bulunuıunu anlatmıt ol
tinin tarihinde kara bir gün ola- maıı lazım gelirdi. 

cakhr. Hlndenburgun a8zU 
Berlinde intiıar eden "Der An- BERLIN, 14 ·(A.A.) _ Mare· 

griff,, İsmindeki Nazi gazetesi, ~al Hindenbourg, M, von Papene 
dün öğleden sonra çıkan nüsha- §öyle delf\İştir: 
smda tarihi günler yaşanılmakta - Siyasi vaziyet, §İmdi artık 
olduğunu, fakat vakayiin son da- tavazzuh etti. lııizliğe kartı mü
kikaya kadar kör körüne muvaf· cadeleyi tensik etmek icap eder, 
fak olacaklarına itimat etmit o· bu hususta bana güvenehilirai
lan Hitlercilerin intizarına mu· niz. 

Marrlf Vekili 

15 A~ustos 1932 l 
Bir inglliz l iirklY~0 
iktısadi vazlyelll1 
Nasıl görüyor•! :d"' 

(Baş tarafı 1 nci saufanıt ı-
. k' veri'' 

hazırda düş ne:"ted r 1 ~ oıeOı 
rin arttırı lmış olmasına rag elde 

'd tıD tahmin o'unan varı ~ elidıt• 
edi!mesi ihtimali çok şupho ıed
Hukumet tarafından aııns ·,.-

··k res• 
bir:er, bilhassa gümru .. ttf 
!erinin yüksetiımesi, sanaYll ııerJ 

. v~ ı . 
vik kanu ıur un neşrı, . "" rı•fİI 

malı almak mücadelesı 58 ıısr· 
inkiş :ıf ettirmiye amil 0!~~:.,et 
Pununla beraber umum1 f 'uo•• 
sistemini ıs lah için sar: kiyet 
mesai bu derece muvaf a bdıdı 
kazanamamış~ır. itha li.tın ta 0,,~ 
ve kont~jan usulünün bug' gut 
şeklile tatbiki, t careti dur ,,t 
1 T .. ı,. · e jhr• 
aşlırmış ve ur .. ıyey . ır 

yapanları da, mem!ekettek\1,,t 
cirJeri de ciddi bir surett~d tıol 
etmiş ve hükumet varı • 

azaltmıştır. • 11 ,0~ Miralay Vods, kontenjan . ya' 
neticesinde itha latın 141 ıııı • ft 
Türk lirasından 126 milyon• d" 
kat ibr acatın da 151 milY0:1ır 
127 milyona indirdiğini ~ -
mekte ve eserinin bir sah• e it 
ecnebi gemilerin Türk lifll'

11
11' 

rında ve boğazlar tari'<ile Y1~~tf 
trans:tıerde uğradığı mOt"\ı 
hasretmektedir. Bu busu• I 
mütaleamm ve tetkikatınıııı 

rm yazacağız . 

111-Y u g os lav yada mU dl 
Bir dava netlceıeo ~ 

Belgrat, 10 - Geçen ki~ 
evvelde Yugoslavyada ~· ti' 
intihabat esnasında meb ı1' ;Ilı 
san Miloviç ve arkada,ları ı,1 

Velika Kladuı intihap ·~~ 

~ış, yapılar: k~vgira"~' 
sıklık esnasında sandık • 
katledilmişti. Bidayet nı•~jll 
meıı, meb'us Hasan Milo"~ 01' 
altmış arkaad,ının maznu1' 
rak muhakemesini yapnııt;:İft 

Tamam 130 şahit dinle d-' 
ve üç haf ta ıüren muha~eısı~~,
sonra, katil olarak tesbıt e 'I 
lbrahim Rahmanoviç oıı rl, 
sene küreğe, meb'us Ha••11 ~ 
loviç sekiz ay hapse, otuı t• ' 
de altı ve üçer ay araıınd• ~ 
halüf eden hapis cezaların• ;J 
kum edilmitlerdir. Otuz 
maznun beraet etmittir.__....,., 

-Hapis an eden kBÇ 

mahk-0.m b"ı' 
Ceyhanda firar halinde ,~ı' 

nan bir idam mahkumu Y tJ' ,.. .... 
lanmıştır. Süleyman oğhı Cebe)' 

Azaları t6yan edildi 
Sovyet 
Mütehassısları 
Dlln Ankar~ya 
Vardılar 

BugUn tetkik seyahatine çıkıyor 

ismindeki bu mhbum, i ti 
keret ağır ceza mubakelll~·~ 

d·ı ·ıt•· . rafından mahküm e ı roı aıl . 
Ankara, 14 - Takas komia

yonu azalıklarına milli müdafaa 
veka etinden harita umumi mü· 
dürü Hakkı Murat Pş. , dahiliye 
vekaletinden hukuk müşaviri Ek
rem, Maliye vekaletinden varidat 
müdürü Cezmi, Nafia vekaletin
den imtiyazlı şirketler müdürü 
Ziya, iktısat vekaletinde başmü
şavir Şefik, Sıhhiye vekaletinden 
başmüfettiş Fuat, giimrükler ve 
inhösarlar vekaletinden tarıfe mü
dürü Raif, Ziraat vekaletinden 
orman müdürü Bekir Beyler ta
yin edilmiştir 

ŞUkrU Kaya B. Orduda 
Ordu - Dahiliye vekilı Şükrü 

Kaya B. Orduya varmıf, ve sa
mimi merasimle karşılanmıştır. 

A::lllye vekili geliyor 
Ankara, 14 - Adliye vekili 

Yusuf Kemal Bey bu akşamki 
trenle lstanbula hareket etmiştir. 

Ankara, 14 (VAKiT) - Sov · 
yet mütehassıs heyeti bu sabah 
buraya geldi. Mütehassıslar saat 
11 de It·sat vekili Mustafa Şe
ref beyi, müteakiben sanayi u
mum müdürü Şerif beyi ziyaret 
ederek memleket dahilinde ya
pacakları tetkik seyaheti etrafın· 
da görüştüler. Öğleden sonra 
tütün inbisari baş müdür:üğünde 
Şerif beyin riyasetinde bir top· 
Jantı yapıldı. Sovyet mütehassıs· 
}arından başka sanayi fen 
müşavirlerinden lbrahim Kamil, 
lbrahim Ethem ve lbrahim Ak
çura Beylerir. iştirak ettikleri 
bu toplantı saat on sekiz buçu
ğa kadar devam etti. 

Mütehassıs•ar Ankarada üç 
gün kaldıktan sonrra baz:ırlan

makta olan bir program mucibin 
ce vilayetlerden bazılarında ted· 
kik seyahatine çıkacaklardır. 

Ankara, 14 (Yakıt) - Maarif 
Vekili Esat Bey, yarın (bugün) 
saat 11 de yeni bir teftiş seya
hati için Ankaradan hareket ede
cektir. 

E-;at Bey bu seyahatinde Kay-. 
seri, Niğde, Ulukışla, Gaz:anlep, 
Maraş, Adana, .Mers•n ve Silif
ke mıntakalarında maarif işlerini 
tetkik edecektir. Teftiş seyahati 
on beş gün sürecektir. 

Maarifin terfi llste•I 
Ankara, 14 (V •~ıt) - Maari

fin terfi listesi ili tasdika iktıran 
etti. Yakında tebliğ edilecek tir. 

Jzmlrde bir hırsızlık 
lzmir, 14 (V AKIT) - Doktor 

Ekrem Hayrı beyiu Çeımede 
bulunduğu sırada KordondaKİ 
evine hırsızlar girmif, bin lira, 
30 Türk ve Fransız altınını çal
mışlardır. Paranın bir kısmını 

garajda bırakmıılardır. 

Karısına kesdiği, ~· i ~ 
oyduğu, çocuklarım da 11 

yakdığı anlaşılmışb. ,,,, 
Mustafa Jandarmalar t•e~ 

dan, Küllü pioarda ele g ı~ 
miştir. Evvela jandarınalat~~ 
etmek istemişse de ıııu k•JI"' 
olamamıştır. Neticede !', ,; 
mış, Ce!:>eli bereket . '!ıtit· 
mahkemesine sevked1/ 

------~ ıçl-' 
Yetim çocuklar 
SUnnet dUğUnfl 0,ıır ;: 

Selimiye kışlasının denize ,bııl f .fi 
limharıc bahçesi ırle As kert b~ g;ıııii•f( 
fından 18 • 8 • 932 perşed1 çoet' .. ( 

. . h' ınuhtav l'"" gecesı, yetım ve şc ıt. ktİ'· p 
rının sünnetleri icra ettirltece ıar•f•fl~ 
bulun en maı uf oyuncu la~ 0tıJfl cJJı 
sabaha kadar eğlenceler terllP <tP'" 1. 

lik ter ' ~ ·1' 
\'e fişen kler ııılıcık, şen 

1 
ınc& tt'-

askerl bando \'e mükemme nin il'" -; 
.. d ce'· trCCC ..ı ... Ô) 

kımı tercnnum e e • · h l{au-" 
saatlerinde Köprüye. Boğaza, 
, csait temin cdilcctktlr. 
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~:lllftınundan 
Bta t'ersıteye 

bL.ı_ Yıl derı • b ~q: d ıeneıı ıılarken 
~ d lrGlffinun tarihe karııa· 
tal erate 11 • • , nıverııte baıbya-

D,,Glfoa 

~~;··· -~-·R~-u.-~şe-~v-;-e=_t_d_a_v_a_s_ı_F~~-~-~-:-~-~-a-d-a~;ı~~~~I 
Y aZJD tesiri ! 1: dumuzun ötesinden gelen bir meıctup: H 

Pamuklar tutuştu , 1:: "Nadı Bey tutUn tıcaretını Türk tütün !i 
lnhlmma vermek latlyor. Çok tt>MlkeU fi 

Ormana kıymet yetlşlldl,sUndilrftldft · bır tecrübe .... Beyne1mneı uuün plyıt.Ba- :: p ıarındakl IJh"r öyle ~indir ki buna hl· il 
DarUllc••• •011 zamanda 

tenhala•b 

~ tabıız un.d~. Oniveniteye 
s;t 1 bır ııım değiıtirmeden 
~ ~)•taktır. Dariilfnnun 
~e •ddd~in, pek dini mahi

'· iE edıldiii bir devrin ze
"Jı.. ~de eder. 

Yaz mDauebetile darllllceze 
aakinleri ha,li azalm1tbr. Müea· 
aeaenia daimi aakinlerile çocuk· 
lardan batka ıurada, burada 
yakalanıp getirilen dilenciler, 
yazız. dıprda fazla kazanç oldu
iundan m6eaaeaeyi terketmek· 
tedirler. Banaala beraber hava• 
lar ıojamaya bqla1ınca darll· 
licezenin gene kalabalıklııaca

b I• k Bakırköyündeki bez fabrikasi g blur ldattıılnln ba.,armaaı JmkAnaızdır- ff içi }f en ••• Din iplik dairesinde 3 numaralı ?. Ekmek - Buğday mesele.si kadar 11- il 
k k ki i! zerine dU§ülmU§ olmadığından mı, yok- Ü 

HOkQmet tarafından resmen ipli bO me mıkinasının çar a- :: aa dUnya güzeli kadar cazlbeai bulun- f! 
d k k randan birisi koparak makinanın madı"'°ından mı, bu tUtUn ticaretine dair :: mDzaye eye çı arılan metrii ı b •

1 arasına düşmüf ve kızarak ateş ne yazıldığını hatırlamıyorum; tUtün 111, i• 
emvalden bir orman işinde vazi- f I b De~·ıet bUtçe.sinln geliri noktuından 01- ~ 
felerini suiistimal ettikleri nok- alup yere ır amıı u suretle pa... duğti kadar dıprıdan aıınaya mUiıtAç :: 

'ıliı.a:~ IJa Yalnız ilmihal tellkki 
il~ ı,· 
-... İli ır zamanda mUsbet 
-.,._ ~ demek imkAnını bula-
~11••nlır Oniversiteyi da
~ b diye adlandırmıılardı. 
~ -.;1~Rlııdnr darlllfDnun bir 
~· e ısınamadı. 

lllalCim .• 
~ .. . . 
~ ~ nadan üniversiteye 
~ beynelmilel ilim, B) 
~ İfil_ ~Oltllrll ilmi gCSrlltle 

•ele M~le yeni bir manayı 
~ektir. 
~ -.ı •te belAğatli Jiıe hoca

~'~ 611ıat anlatan adamın 
~. ·~ Yer deqildir. 
~ eaı~•ıte bizzat ilim havası-
S b' bizzat Alimleri çatısı 
~._oı. lllıaye eden bir müea
~C.kbr. Derı saatlerile 
~ de :- bağlananlar Dniver
~ ~ Yle bir bid'ate tesa· 
~ Ye~elderdir. 
~-' ~kil değildir. DariUfü
\ .:. reaevı bir kafa ile sağ· 
~ dan nakil yapardı. 
~ ... ~ t pazarı naı.ı ithalltçı· 
,~rı iae, Oımanlı 61keaia· 
~ ~:•t ••ıl ithılltça fikriya• 

'~ *8_-;Gk~e~ ~;;ı;:;~~I 
L.~ldıtı pazar yeri idi. 
_,_ la memleketinin fabri-
~ ~o~ Ôz yarabcı un' at 
:~ 0 

tu. DariUfOnunun telif 
~ •teıyeıinden çakmıı fikri 
.._ -:0111a11lanmız naul F ran
~111•~larının kopy~ıı ise, 
~ bit llaız naı.ı F ranuz çarıı
i.'-.. ile~ iıe, darUlfiinun da 
(1'td, çı~edikleriJe teayyüş 
\" bit lhm beynelmileldir. 
~ '-trl ~~fan bqka bir tara
~ Of ttın~~ kafa ifletmedea 
~ ~· ilım dejildir. Ş1rkb 
~ t, •rplı hafız Arapr.a 
-~ ""lıÇe lcoollfaD bir papa• 

~ ~~ll~dan Gniveriıteye ge
~ilel ilimde bu mana-

~ ... '-.. ~ --.:aun memteket kol
-~ " Ylfta pek tuhaf bir 
~~ ~·· Bahr ve kitap 
"t '-ect. • biç bir ıeye inan-
~'-' eıeı:~•t Darlllfnnun ktH
"Lı"'ct.a_ \' tinde daima ınkat 
\~~~~ut da kllltllr me
~~111lda aadece bir 

~.__,._ teltldd ediJiyorda. 

~ ''11
"

11 llleaıleket kllltll
~ J)::~ vermet vermeıi 
~ ~1- 1ilr& flh.undan gelen 
L~ 'tlllfe.;11:eıi bir zaruret 
~~ Uı lr b•yatın hamle
~ 'le 'P•~alc IUretile in

ır_- "llc·• etlerıni bil -" d 'd:"t._ ~ar ., e 5 .. n e-
'-'-. ~ te:"Dda 1'6rm0f. 
ı...:.'-f~Plarct. d:doıona ifade 
~- ~.-_i.ta.11111111 rGlfGnanlarııı 
'-'i.''"'~111 citta:" t•biidir. Hal
~~~ 1c::• zahir Sor

"" elti.: "tarı.pt' TOrk in,.__._~' lcit..,t, 1~ bulunmadı-
~~ Yok di1e 

la.:~. Lalr.J&b11a Yeni in • 
-......... ~ .... ilaaı :. 

ğı tahmin edilmektedir. 
Y apalan iatati.tiie nazaran 

darüllcezede 924 seneıinde 850, 
925 de 986, fl26 da 967, 927 de 
759, 9'28 de 890, 929 da 854, 
930 da 875 ihtiyar Ye çocuk 
himaye edilmlftir. 

Har1r11 illr ••••bbU• 
Belediye memurlanndan vefat 

edenlerin ailelerine hemen o glln 
arkadqlan tarlandan bir yardım 
yapalmaıındaki faydalar izah 
edilerek tubelere bir tamim 
g6nderilmiı, vefat YUkuunda bir 
defaya mahıaı olmak llzere her 
memurdan bqta belediye reisi 
Muhiddin Bey olduğu halde yir
mifer kuruı keailmeaini memur· 
lann kabul edip edemi1ecckleri 
ıorulmuthı. 

Şubelerden peyderpey ce•ap 
ıelmekte, vefat eden memurla· 
rın ailelerini ıefaletten kurtar· 
cak olan bu iubetli kararardan 
memnuniyetle bahsedilerek bn
tnn memurlana imza vererek 
taahhlhle siriıtilderi bildirilmek
tedir. Belediye kadroıunda 1980 
memur b11lnnduhna ve bet me
murun '20 kurut vereceğine gö-
re, vefat eden bir memurun 
aileıinia eline toptan 396 lira 
geçecektir. Yardıma ittirak etmi. 
yenler oluna 61dOkleri takdirde 
bunlarm ailelerine de yardım 
edilmiyecektir. 

Yol "'a•ına dair 
Vefat dolayıaile yol parasının 

tahakkuktan tenzili icap edip 
etmiyecetinde bazı ıubelerce te
reddDde dötUldOtD anlatılmıı ve 
bu teredd&dO izale için ıu karar 
tamim edilmiftir : 

Verginin tah•ldmk aylan olan 
tubat, mart, niaan aylannda aaf 
olapta ıonra aenenin hangi ayın
da Ye banfİ takıit zamanında 
oluna olıun Yefat edenler na· 
mına tahakkuk ettirilmiı vergi
nin varialerden takip ve tahsili 
Jlıımdar. 

Yln•••~•c•k hale gelen 
butdarl•r 

G~en ay içinde BeylilcköprD· 
de olan fimenclif• kazasında 
vagonlann parçalumaıile yer• 
lere d61&Ulea baj~aylar toplana-

mu c karpınhlarım tutu,turmuştur. oldufumuz maddeleri memlekete temin fi tasından Ziya, ve Sudi Efenc'ile· • k •• 
Bunu gören ameleler derhal fab- etmek noktuından da ehemmiyeti y1l - :: 

rin muhakemeleri dün ağır ceza- ııek btr ıııttr. Buna taallük eden mUtaıe- !! 
da görüldü. Maznunların müza- rikanın söndürme aletlerine sa· aıar, lehinde olalım, aleyhinde buluna!Im, ii 

1 k rılmışlar ve itfaiye gelinceye ka- kıymetini muhafaza eder. !5 Yedeye çıkarı an ormana no san o ·· 
dar söndürmilşlerdirr. Tütün tıcaretınl tUtUn tnhlaarma nr- !i kıymet takdir etmek vadile ah- •• mekte tchlJke gören bu arkada§, bir vatanij 

cıdan rüşvet istedikleri iddia " Gizli koyun kesti! ,, deyince.. ii dqtır ve devletin eline kuvvet teslim et- ii 
o unma a ır. unKÜ ce ıe e iivü ere e ayır 7 !: dl Beyin dU§Unceıdnl tehllkeıt bulmak : 1 kt d D.. ı. 1 d B kd d Ç ba•mda :3 mekte zevk duyan bir vatanda§ .. _ N ... •ğ• 

ormanın taliplerinden Muhtar oturan Ali efendi polise müra· !: için lnhlsar idarelerine k&rJI böyı. i. 
:: .. 

Necip Efendi, şahit olarak din- caat etmiş ve cami arkasında ii bl~r~;:~e~: ::::::ı~~~l H 
lendi. Necip Efendi, Ziya Efen· 18 numarada oturan Halil efen- g madan da men lnhlaar altında idi. Btzdel :

1
s 

dinin kendısinden para istediğini dinin gizli koyun kestiğini söy- :: Binema t§lerl son zamanda hemen hemenJİ 
anlattı. Suçlu Ziya Efendi elli lira lemiştir. Buna fena halde kızan :! filen l.nhiaar altına girdi. Bu mı lnh1An

1 
! 

d. ii fQletenler de ben değilsem sizalnl.s ve ta1 ! muhtardan haraç olarak iste ı· H ı·ı f d" Al. · · "tmı'ş .. " • a ı e en ı, ının evıne gı ' :: raza ikimiz de böyle bir tıte yalnız ma•ı= 
ğini söyledi. Mahkeme tebliğat kavga etmiş, bu sarada Ali ile ii aşlıyız. Bu arkada§ ''Beynelmllel tMht 
yapılmayan şahitlerin celblerine kar.sı Sedef hanım, kendilerine ii plyuaJ&rındakt itler öyle çetindir ld •-

karar verdi. h k t d'ld'... "dd d bu i! nu inhisar Jdarealnln bafarmuı lmkia-ı a are e ı ıgı ı lasın a • :! aızdır,, dedikten sonra "bunu mtlmldbl 
BldUrmek davasında talep lunduklarından, tahkikata baı· il: kılmak ıçln böyle bir lnhlaarı ftletıenlert 
Kurban bayramının üçüncü • kl ... __ u.aent ..__,., .a-

lanmııhr. i lf(!l&ıııenln nn ...... m e-. 
gilnil Balık pazarında Salih ismin· :. rannı omuzuna y\Ulletmeııdlr., dlyeblllr-~ 

Şadırwan kenarında n di; "herhangi blr kalemden çıkımf veya • 
de birini öldüren Farukun ağır Samatyada Sünblll efendi med- !! kerUkte merhaleler aımıı bir zatı defU,tn 

cezada gürölen mukakemesine resesi ıadırvanından ıu alan Ah- İl hiaarm mevzuu nevinden bir ııı mealek 
dün devam olundu davanın dün- rı edlnmtı birini bqa geUrmelldir" diye

met efendi ile sucu Om er ağa : bilindi. lnhllarm günün hAl ve ıartıan 1 
kü celsesinde tahkikat bitti ve kavga etmiılerdir. Ômerin oğlu i: yanmda muvattak olm&11 bun& bai1ıdJ:r. 
'dd' k ç'unun 448inci lı" diyeblll-... '. Bunu .. -mıyor. Bunu 0 1--a- !. ı ıa me amı su • kavgaya girmif, Ahmedi bıçak- •• ...... ..., ~ • 
maddeye göre 15-18 sene hapis- d I Bu fı· cak ,ey mı görUyor? Belki .•.. Fakat biz fi 

la sol kolun an yara amJtbr. :I arkad&fnnızm mutaıeaamı evvel& bir i! 
le cezalandırılmasını istedi. Mu- arada Ömer ağada baıından ha- i noktadan haklı bulacatız: TUtün bir lh· ii 
hakeme mUdafaaya kaldı. fif bir yara almiştır. Kavgacılar :! reç maddesidir. lbraç maddelerini lnhl- f! 

Seraerlllkten maznundu k 1 :: ar mevzulan ar&IIDa almalı mıyız? Ne :1 
l.tl.klil caddesinde fÜpbeli bir ya a anmııhr. !i zaman, ne tekilde ve bu maıı alacak i! 

ii memleketlerle tlcaı1 münaaebet naaıı bir :i 
vaziyette dolaıhğı için serserilik lktısw.at vekili i: §eldi ve manzara arzettlğl takdirde? i! 
cilrmile mahkemeye verilen Ar- u :: İ§te bu bir prensip meıelesJdfr. TUtUn !İ 
navut Mustafanın muhakemesine i~ için henUz bunu varit g6rmUyoruz. o ka- n 

Kontenjan llsteslnln veklller H dar kl İnhisar idaresine tutün Ucaretlnl =ı· 
dün devam edilmış, netıced heyetince ta•diklnl mUteaklp :: vermek 0ısyeı duraun, bu ticarette an- ! 
hakkında berıet kararı veril- Avrupa -ph•Une tıkacak ca1c n&sım roııına muhafaza Ye)'& lh)'& 1 

etmeU, lnblaar !daral lıatta kendi fula 1 
mittir. Jkbaat vekili Mutafa Şeref B. yaprak tUtUnJer1nı bUe dofrudan dof-ı 

Bir beraet kaNrı bir iki güne kadar Ankaradan ru7a dl§&nya Atmamalı, •tamamaıı 
Vazifesinde ihmal gösterdiği -;ehrimiz~ gelecektir. diyoruz. 

iddiasile muhakemeye alınan Bir ay mezuniyet almış olan :i::::::::~=:::iı . 
Kaıımpaşa serkomiseri Tevfik Mustafa Şeref B. kontenjan lis
Beyin ağırcezada görülen davası lesinin vekiller heyetince tas· 
dün bitirildi v~ Tevfik Bey be- dikini müteakip Avrupada bir 
raet kazandı. f kil' 

seyahate çıkacaktır. Na ia ve ı 
rak Haydarpaşaya getirilmişti. Hilmi B. Mustafa ıeref Beye ve· 
Bu buğdaylar belediyece mua- katet edecektir. 
yene edilmiş, yenemiyecek bir lkbsat vekili Avrupa ıeyaha
hale geldiği anlaıılmışhr. Bugün tinden dönünce Sanayi ve Maa· 
gene bir muayene yapılarak do- din bankaaınan aanayie kredi 
muzlara verilmesinde mahzur o- müessesesi haline getirilmesi ve 
lup olmadığı hakkında bir ka- sanayi ofisi tqkili işlerile meı
rar verilecek ve verilmesinde 

gul olacaktır. mahzur görülmezse satılığa çı-

karılacaktır. Domuzlara da ve- TUtUncUIUk kanununun Uıdlll 
rilemiyeceği anlaşılırsa buğdaylar Tütüncülük kanununun tadi-
bir meydanda yakılacaktır. 

MUtekalt, yetim ve dullar lile metıul olan komiıyon dün 
Belediye mütekait, yetim ve de toplanımııtır. Tütüncülük ka-

dull~rının eylül maaş yoklamaları nununun timdiye kadar 25 mad-
bugünden itibaren başhyacaktır. desi tetkik ve tadil edilmittir. 
Maaı alacaklar §Ubelere bizzat Hafta sonunda toplanacak olan 
giderek yoklamalarını yaptıra- tütüncülük kongresinde bu tadi-
caklardır. lat müzakere edilecektir. 

inhisar idarelerinin 
Birleştirilmesi ---

• Tutan we mUsklrlt lstanbul 
ba•mUdUrlUklerl kallroları 

dUn blldlrlldl 

lnhiıar idarelerinin birleştiril· 
mesi fealiyetine devam edilmekte 
dir. Tntnn ve miikirat inhJaarlan 
lstanbul baı miidllrlnklerine ait 

kadrolar, diln tebliğ edilmittir. 
eski inhisar idaresi dOnden itiba· 
ren lstanbulda bir bat m&dflrlflk 
halinde yeni kadro ile çalıfma• 
ğa baılamııtır. 

lstanbul inhiaar baı m&dllrlD
ğüne Hllsnll bey tayin edilmiı, 
yeni mlldDr dOn vazifesine baı· 
lamııtır. Baş mDdürlük Kabataş 
da bulunan mOıkirat inhisarına 

·------------""W••m1111111" .. ''"'"'........,..,.......,.." .... _ ............ ,.......... ... _ 
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ait binaya nakl edilmiıtir. inhi
sar baş mlldOrliğinde biltün in
hisarlara ait vezne, muhasebe, 
memurin, hukuk, takibat ve ıa· 
tıı ıubeleri birleştirilmiş, ziraat, 
yaprak tütün, müskürat imalit 
ıebelerinin eski vaziyetleri idame 
edilmittir. 

Bu ıeae ı&zellik luraliçeleri 
araıında bilhaaa ikisi temayDz 
etti. Biri TDrk gllzeli Keriman 
hanım ki emaalaiz cazibeaile dlln· 
ya gOzeli oldu. Ôteki F ranıız 
gflzeliki kııkançbjı bDtDn dlln
yayı hayrette bırakta • 

Keriman hanım timdi Franaa
dadır. Yamada dijer ban kıra· 
laçalarda var. Halbuki Franıız 
kınliçeai daha ilk glntlnden 
itibaren arlradaılannı bırakıp 

tikamet verecek bir iakdip mü· 
euueai addediyoruL 

Bunan İçİadir ki darcılfünun
dan onivenite1i feçİtİ bir inkıJip 
İfİ addecli1orm. 

latlri Etem 

1 
kaçmıı, buna sebepte güzellik- ı 
te birinciliği kazanamaması İmiş, 
Fransız güzelinin hiç olmazsa 
kendi memleketinde dünya gü. 
zelıne misafir perverlik etmesi 
icabetmezmi idi ? Demek ki za
raf,.t, incelik, misafirperverlik 
gibi hisler kıskançlı'< denilen 
ihtiras karşısında hep gülgede 
kalıyor. Bir kerre kalbine kıs
kançlık birsi giren bir kadının 
gilzDne arhk dünyada hiç bir 
ıev g6rünmilyor. 

Umumiyetle spor müsabaka
farında kazanamayanların kendi
lerine galebe eden rakiplerini 
kıskanmamaları birinci şartrır. 
Güzellik denilen ıey kisbi değil 
fıtri bir meziyet olduğuna gö~e 

bu mUıabakada kıskançlığın 
biç yeri olmamak lizım geliyor, 
diğer taraftan gönül kimi sever
se güzel odur denildiğine göre 
gUı:ellik m011bakas1nda kazana· 
mıyan her kız için bGyük bir 
teselJi çaresi bulunduğuda goru
lüyor. BOt6n bunlara rağmen 
Fransız güzelinin T6rk güzelini 
Spade bıakıp kaçması, bu suret• 
le kıskançlığını bütün dünyanın 
güzü CSnilnde meydana vurması 

hayret edilecek bir ıey. değil· 
midir? Bu itibarla Fransız ~iize-

lik k1raliçesine '' Kıskançlık kıra
liçesi,, Demek daha doğru 
değilmi dir ? . .. 

Tevhit ve teşkiJit komisyonu 
lzmir, lzmit, Samsun, ve Ankara 
inhisar baş mildürlilklerine ait 
kadroları hazı~lamağa baılamıştır 

Beledlre avukatlarının ma• .. af ı 
Belediye davalarından dolayı 

uzak yerlere giden vekillerin 
icap ettiği takdirde ihtiyar et• 
t kleri masrafların kendilerine 
yükletilmemesini, ve belediye hu· 
kuk işleri müdürünün tasdiki ile 
belediyece verilmesini Daimi en• 
cümen kararlaıbrmaıtır. 



Sahife 4 

[ Baberlerı 

er ı mallar için 
imi bir sergi 

Top ane inasının Yerli mallar 
sergis·ne tahsisi düşünülüyor 

üst kat .daimi serg!, elt kattaki mağazalar 
satış yerleri olacak 

Haber aldığımıza göre bükU
met, memleketin, 'ec.Ilebiler de 
dahil olduğu halde yerli mallar 
sergisine karşı göstermi! olduğu 
yüksek aı-k kar ısında sergiye 
Tophanede Seyrüsefain karşısın
daki Merkez kumandanlığı, eski 
Tophane müşürlüğü binasını tah· 
sis etmeği aüşünmektedir. Söy
lendiğine göre, ibu bina, tamir e
d_ilecek ve üst kah yerli mallar 
için daimi .sergi vazifesini göre
cek, ltmdaki dülCkanl r da muh
telif yerli malların satış mağaza
larını teşkil edecektir. 

Hususile bu bina, şehrimize ge

len seyyahlarm çıkıt iskelesi olan 
Seyrüsefaine ve gümrüğe kar:f ı 
bulunduğu cihetle ecnebi seyyah
ların ilk ziyaret yerleri olacaktır. 
Şimdi bu binanın altındaki dük
kanları bekar kahveleri ve ahçı ... 
dükk- nları İ§gal etmekte olduğu 
cihetle bunların yerli mallar ma
ğazalarına tahsisi halinde orıuı 
bugünkü mühmel vaziyetini güzel 
vitrinli mağazalara terk.edecek 
bütün ecnebilerin karaya ilk a· 

Huauıile §İimdi cüz'i bir icar ile 
iteal edilen bu dükkinlar, yerli 
mamulat satan müesaesat tara.
f ından İ.§gal olunduğu takdirde 
hazinenin kiradan temin edeceği 
varidat artacak, T opbane mey
danı, üstündeki muazzam bina 
ve altındaki geniş mağazalarile 
yerlilere ve ecnebilere kar~ı ha
kilô bir Türk malları sergisi va· 
zifesini ,görmÜJ olacaktır. 

Temennimiz, bu güzel ta.sav· 

vurun bir an evvel tahakkuk et
meıidir. 

Fındık ihracatı 

ihracat bu sene fındıklarımızm 
hariçte iyi s&Uüm yapabilmesi i
çin birtakım mühim tedbirler al
maktadır. Bu arada Jspanya Jtal
ya ve Iürkiyenin .fmdık ithal e
den memleketlere müştere~ ha· 
re.ket ederek ihracat yapmaları 
karar altına alınmı~tır. 

Zeftinyalı borsada 

Zeytinyağının Zahire borsa
sına kabulüne karar verilmiş, bu
nun üzerine borsa idare heyeti 
bu maddenin borsada ne suretle 

dun attık1 n yerde ilk kar§da~- muamele göreceği hakkında tet
caklnrı, bugünkü kan k~ili~ • lôluu Da lwuı u. 10orsa ıuare 
veler ve ahçı dükkanları yerine heyeti en ziy de ne miktardan 
milli Türk eserlerini satan ve sonraki sabşlarin Borsada mua· 
teşhir eden temiz vitrinli yerli mele göreceğini tetkik eylemek
mamulat satan mağazalar oiaca.k- tedir. Bu hu$WSla tüccarların da 
tır. fikirleri alınmaktadır. 

• • iş'in pıyangosu 
-

14,440 {Jşınin iştirak · ettiği 
piyanko dün çekildi 

Dördüncü yerli .mallar sergisi 
dün Pazar olmMmdan dolayı 
çok karabalık olmuıtur. Dün ak· 
şama kadar sergiyi 271,700 kişi 
ziyaret etmiştir. 

Sergi müddetinin Cuma alqa
mına kadar temdit edilmiı ol· 
ması halk arasında büyük bir 
memnuniyet le kartilanmı§br. 
Bursa, Edirne, Kırklareli ıibi 
yakın §Chirlerden sergiyi ziyaret 
için muhtelif kafileler gelmekte· 
dir. 

Dün sergide fpekİ§İn sergi mü
nasebetile tertip ettiği büyük eı
ya piyangosu çekilmiştir. Beyoğ
lu birinci noteri Salahattin ve 
Sergi komiseri Nazmi Nuri Be
yin nezareti altında piyanıoyu 

lpekiş memurlarından Münevver 
Hanım çekmiştir. Piyangoya 
14,440 kişi iştirak etmiı ve muh· 
telif kuma!ları beğenmi§lerdir. 
Ke§ide neticesinde şu hanım ve 
heylerin kazandıkları anla§ılmış
lır: 

1 - Saksı sokak 2 numarada 
Madam Viktorya Var. 

2 - Ortaköy mimişoğlu sokak 
89 numarada Şehdane H., 

3 - Kuleli askeri lisesi 11. sı· 
nıf 315 numaralı Namiz Ef. 

4 - Kasımpaşnda Y eniçeşme 
cad. 16 No. da İsmail Ef. 

5 - Arnavutköy Ayazma ma· 

hailesi 26 No.da atmazel Kal· 
yopı. 

6- Galata Yamkkapı 30 No. 
da Viktorya H. 

7 - Harbiye maHye şubesi 

memuru Suphi B. 
8 - T opbane llyaı Çelebi 24 

No. da Nigar H. 
9 - Tünel yazıcı sokak 113 

No.da Melek H. 
10 - Saraçhane ba~ı Zeyrek 

cad. 14 No. ela Nuran H. 
11 - Küçük fabrika. sahibi Hay· 
rettin B. refikası Melahat H. 
12 - Fener yolu Gazi Muhtar 
Paıa çıkmazı 4 No.da Senai B. 

13 - Bebek dere ıokak 1 No. 
da Hüsniye H. 

14 - Kadıköy Kurbalıdere Bi· 
rinci aokalc No. 42 Vaııf B. 

15 - Çamlıcada Altunuzdade 
köşkü Selma Muhtar H. 

Kazanalar araamda birinci ve 
ikinci ve üçüncüye istedikleri ku
ma§tan İpekit mamulitmdan bi
rer kostümlük verilecektir. 

Polonya hariciye mUde4er1nın 
zlyaretler 1 

Evvelk gün tehrimize gelen 
Polonya. hariciye müıteşarı M. 
Bek, dün Eyübü gezmit ve şehir· 
deki ziyaretlerine devam etmİf· 
t ir. M. Bek, lstanbulda bir ay ka
dar kalacaktır. 

VAKiT 

Mahkemeler teşklUltı 
Kanun layihası 

ilk mehkemeHar, hangi mer· 
kezlerde teşkil olunacak ? 
Mahkemeler tetkilatı kanun la

yihasına 4 cetvel merbuttur. tik 
mahkemelerin, müstakil hukim
liklerin ilk mahkemelere bağlı 

hakimliklerin ve ağD' ceza mah
kemeleri. 

Bu cetvelin tanziminde tutu· 
lan esaa yalnız it miktarından 

ibaret kalmamııtır. Her yerin 
nÜfU$u, iktisadi vaziyeti, diğer 
merkezlerle olan i~tibat Te mu· 

• vasaJe .tarilderile ve aynca hıuu&i
yet arzediyoraa o huausiyeti de 
nazan itibara alınmııtır. 

Bu cetvellerde i.lk .mahkeme
lerin a.tideki merkezlerde te§kili 
teklif olunmaktadır.: 

Ankara mıntakaaı: Ankara, 
Aya§, Beypazarı, Bali, Polatlı, 

Çubukabat, Haymana, Kalecik, 
Keskin, Yabanabat, Kızılcaha

mam, Eskişehir, Mihaliçik, Seyit 
gazi, Sinihisa.r, Kuıehir, Çiçek
dağı, ATanos, Çorum, 1sk1ip, 
Mecitözü, Osmancık, Sungurlu, 
Hüseyinabat, Yozgat, Boğazlı

yan, Akdağ madeni, Sorgun. 
Adana mıntakası: Adana, Ka· 

raisalrJ İçel, Anamur, Mer.,in, 
Tarsus, Kozan, Kadirli, Mara§, 
Elbistan, Cebelibereket, İslahiye, 
Ceyhan, Dörtyol, Gaziantep, Ki
lis, Nizip, Malatya, Adıyaman, 
Petürke, Niğde, Bor, Ulukııla, 

Nevşehir, Ürgüp. 
Burga mm takası: Bursa, ine· 

göl, Gemlik, Orhangazi, Orhane· 
li, Karacabey. Mustafa Kemal 
Pa~a, Adapazarı, Geyve, Hen
dek, Göynük, BHecik, Söğüt, Bo· 
züyük, Y:enişebir, Bandırma. Gö 
nan, ıErdek, Balıkesir, Suıığırlık, 
m>-•, - 1 o ....... ..,,...,,.. aa.......ı:ı.'""' wu• 

r:emi~ Ayvalık. 

1 Askeri davetler J 

Kısa hizmetliler 
Eminönü askerlik şubesinden: 
I - Mülı;a Sultanahmer. Süleyma

niye. Aksaray şubelerine mensup yerli 
\"e yabancı1ardan son yoklamalnnnda kı
sa hizmete a\•rılmış olupta henfü: hazır· 

lık kıtnlarına ·Ve) a ihtiyat zabit mektebine 
se\"ked lmemlş bulunnnlar ellerinde eh· 
lir~tn:ımesi bulunsun bulunmasın 1 ey· 
lul 932 tarihine hdır aşa~d:ılct IA) ,.e 
(B) maddelerinde ya1.dı ,·esalkle fubeyc 
müı acaııtile abir:n rıcşıolunm J 972 'o· 
lu k:ınun mudbinu razlyetlerini teilıit 
ettirmeleri ilAn olunur. 

A - r:hlh'eınameliler ehli\'etname . . 
ve mektep t:ahadetname veya vesıikle . 

B - Ebliyetnamesitlet" mektep sa· 
hademame \'e~a ,.e "kabriyle. 

324 doğumlular 
Eminönü a!lkerlik şubesi riya· 

setinden: 
J - 1076 ·o: tu 1ıa:ıun mucfüince 

ihtiyat zııblt yeti~tirilmek üzere 932 
sent'6inde haw lılr kıtaianna veya :ihti;at 
?.abit mel cebine se,kleıi mukarrer 324 
doğumlu (datıll) veya bu doğumlularla 
muamele~ e tabi bulunan elendilerılen 
piyade, le,•azım, sanayii harbiye sınıftan 
na mensup olanlarla d'g-er büıün sınınarı 
ayrılın~ bulunan liısa hizmetlilerin a~a· 
ğıda (A) \"e (B) maddelerinde yazılı 

tarihlerde ma'halli müreıteplCTine sc\ke· 
dilmek üzeıe şubeye müracaa:lıul. 

A - Tım ehliyetnameli bulunanlar 
ı Eylül 9:l2 ı.le. 

8 - Yüksek chliyetnameliterle ev• 
veloe her ne suret e olursa olsun ~cvke· 
dilmemiş (D) fıkrasına mensup bulu· 
nanlar .ikfocl teşrin 93l de. 

2 - Hu dcndiler ~imdiden fubcye 
müracaatla mahalli müreuepleri ha.. kında 
malılmııt almak suretile ıhzoratını oı.a 

göre vıpmaları kendi menfaatları icabı 
oldu~u iltn olunur. 

Kadıköy we Adalar askerlik 
şubesi riyasetinden : 

Kadıköy Kartal \'e Adalar şu~sinde 

kaptlı 316 il! 324 <lahll D. lu kısa 
hizmetli Ef. !erle (D) fıkrasına ınbi 

olanlar sevke cnbidiı ter Seri:ın fUbeye 
mürac:ıatl:ı 'ka) ıtlarını yaptırmaları. ıı'k~i 
1akdirde \ıaklannda ceza tatbik olunac:ığı 
il An o!untJt'. Taşrada olanlar muf asut 
ııdreclerinf hild•rmdtc mrchurduıl11r 
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a atın Meksikalıya göre, insan 
kıymeti yoktur ! 

.. ınedi~ 
A,enden henüz gor şln - Verdiğimiz para kafi de

ğil e çah,ma~tan vaz geçersio, 
ben İ!le sa a fuJa beş para ve· 
mem. 

- Bana b k1 cebimde ne bu· 
lunduğuou bılİJOrmwn? 

Bar ar cebinden ~üçük bir 
r.ovelvct" çakeraral< Afendene gös 
termiş sonra cebine kovma tu. 

- Bununla ne yapac:ı n? 
- Parav1 verm-evecekmisini2? 
- T.abii vermeyeceğ.im. 
- Sizi Jıuku!Dete thbar eder-

sem derhal tev~if o!unacağı
nızı bilmiyo.- nu suouı? 

- Bili}·oı· um. 
- O halde parayı veriniz •• 
- luna iml•io yo.k. Fakat 

bil ki senin yüzünden her hanği 
bir müşkwe uğrar.sam, ilende 
ö ründe müi tefi~Jerin memleket· 
leıinden birine giremez o'wsmıl 

tekYar işine gide«ksen git, yo • 
sa sen bilirsin. 
Aşao i<allmp kitli, laluıt bu 

hadise ile J>Qlisıın vyareli arasın
da bır münasebet Yardı. 

-3-
Sa~sız Meksikalı 
Bir kaç gün sonra Aşenden 

Ccne reden (Li7one) gitmiş ~e 
miralay R iJe gürii.fmütü. R ona 
sordu-: 

- Makarnayı sevunıi iniz? 
- Severim. 
- O halde seni italyaya gön-

dereceğim. 
- Pek alii, 
Miralay R birini bekliyor, onun 
.. •tr..,-• • ••• ...,&,.., .. _ ...... ,. "'"~uo ..... 

liyor ve arkadaşma izahat veri
yordu: 

- Bir azdan Melısikalı gele
cek, bu adaıu Heksika fütilille· 
r1nden birine karıımış ve oradan 
çıkmıya mecbur olmuş, onu 
memnun etmek istiyorsan cenral 
diye mtap et 1 Çünkü kendisi 
Huertenio ordusunda ceoeralhk 
yepbğıOI iddia eder, bu adam· 
dan istifade edeceğiz. Onun en 
kötli huyu koku kol anma11dır. 

- Bu adamdan asıl iatifade 
edeceğiz? 

- ikiniz ·buJiktc ıtalyaya gi
deceksiniz. Oou yalnız baıına 
göndermiye cesaret edemem. 
Çün1'a eline pa.ra vermiye gel
miyor. Hem kumarbaz, hem 
zenperestlir. Onun için birlikte 
gıdeceksioiz. 

- Hay hav. 
- Senin pasaportunda adm 

Aşenden diye mi yanla ? 
- Evet. 
- S3na onun y~n·a:Dİ getir-

dim. Yeni adın (Sumervil) dir. 
Ve pesaporl diplomatiktir. 

Yopilacak iş :nedir? 
- Onu ~:ına anlatıp anlat· 

mamıya henüz karar we.r edim 
- Pek ili. 
- Siz j_şi Me'ksikalıya bırakın. 

- Meksikahmo adını CSirene· 
bi1irmiyim? 

- Ona Manuel diyorum. Onun 
adı Manuel Karmonadır. 

- V azifcm ona ıefakatten iba
ret mi? 

- Afağı yukarı öyle. sana 
arkadaıın hakkında ma.fünat ve
reyim. fu adam tabıilszdir. 
Onun bu~unduğu bir yerde kty· 
metli bir tef taıımamak daha 
doğru o'.ur. Bu adanı dostunun 
kansını igfale yüzde bir imkia 
bulursa, bu cürmü irtil<ap etmek
ten çekinmeı. Onun haysiyetine 
haysiyetine do\<unacak olursan, 
seni bir lahzede ötdüdfir. Onun 
en hakir gördüğü şey, ınsan 
hayatıdır. 

k ba ka ia şındtın kor mı ya. 
Mira1:-y R devam ettı : . f. 

~ e ıns 
-Mets"ka ' ı ya gor .. , 

dair soı 
yatının kıymetıne iç' 
her söz sa,madır. On nnohıfll 
adamı seçtik ve ona 111 ıs 

ld "ı[Jll 
iş verdik. Haber a ıg 11dı 
K A d d• t'3[J11 

os\antin n era ı ket 
adam Istaubuldan ba~ede 

lırı 1 

m·ştir. Eu adamın e ııı 
- . ı- 0ıan mıze geçmesı azım ·. Ro 

ves1ka ıar var. Kent'l.sı J r 
10•. 

ve Enver Pş. nın adnrıı ~e 
ver, ona itimat ediyor de 
şifahi çok mühim söı\er tin~ 
Jemiş bulunuyor. KostaJJ biııt 
den Itbaca vapuruna ot' 
Brendiziye çıkacak ve !İli 
Ro:naya hareket etlik, \ 1,t 
vesaiki Almanyanın 1~ et"] 
sefarethanesine tes1im e ~ tfı 

(0~ 

~ *' Cürüm istatisf• 4 b~ 
1930 senesı11de ıtehlt ,,ıl 

lçerlslnde olan val< 

htanbu1 belediyesince~% 
lanan yıllılrta 1930 s~ 
şehir hududu dahilinde ıf 

. k •. ~:J lan ceraım ve va nyun r.cı 

lan da tesbit edil mişl~· 1.t. 
naıaran 1930 senes;noe 

00
r ·, 

sirkat, 470 darp vak'a~~ ~ 
1213 kişi ccrheditmiş, 1, 
öldürütmü~tür. 602 ki§i ~ 
s cilere parasını çarp~ır~t ~l,~ 
kişi mantarcalık ve saır y 
-v..J~ h#' • 4lJA ı,,..bd od., stla!J teş m it> yangı , ,,,,.. .. 
gm, 254 zabıtaya bakare~~ 
olmu~ 11 O eve toanuz e ~'İ 

Ayni sene :zarfında ~-1' 
bulan vesaiti ın ldiye 
yüzünden 518 kişi yar~ 

Jrtibal / 
r··1'1~ I 

Kavala eırafından ıl r/ 
de Hasan Tahsin Bey dıı 

0
1/ 

duğu hastalıktan ra.hay~P fi d
1 

yaTak dünkü gün irtth~ bofıJ 
beka eylemİftİr. Cennzes;,tt' 
Beyoğlun Osman Bey Ş3 ~ 

· deJl ,J 
ğında 77 No.lu hanesın 0ef" 

bırak Maçka kabristanııt• 

dilecektir. .~t 
ıırlJJU ·. ,J 

Eyüp Sıılh Jcra ,Menı iJJ1e~ 
71 .metro marabbaı be.hcr.,4s tı 

iiç buçuk lirada~ mc~muuu;.ıııi;' 
lira kıymet takdır cdılen ıd j ... 

pur iskele.si sokağında esııt taıı' 
22 numaralı bir, ıt'a nrsaıtlİP ~ 
müzar dede ;;o linıyıt. t~ıı~~~ 
etmi ·ve fazla bedel Jfe 1ıııctJ(lı 
zuhur etmediğinden ,.~ Jt~ll sıı "5 1 

madığı cihetle ikine.i artı ıtlci 'r 
satılacaktır. Satış şa~t~.:;,tıııl1e~ 
ğustos 932 taı·ihinde dı;\llriltlıt~ş 
lik edilecclitir. 4-!>-93 .. 

14 
iCıt 6' 

sadif Pazar günü faat retil-e 
kadar açik arttırnıa su Jt 

··ııı 
caktır. . . . İll >11 

ArtiJrmaya ıştırnk 1~ (il 

teminat akçe i alm1r • 
7
dfJtt 

1 
.. ı'' 

• tal1 ' dtl " 'Müterakim ,·ergı. . ,·c 
icaresi arsa sahiplcrınc ııtt r 
si mfüıterive aittir. ·ıc 511 Jı/-• · . ·nerı ıı 

Haklan tapu sıcı ııl'İ'~f JtİP1 
madıkc.;a ipotekli 11ln' Jdiı 6' ~6~ 
atrılmdar.ının irtifa~ ~:ıırr.11 ~ıdi'/ 
ne ilan tarihinden . 1'1

1 
rHe bS 

Çiııde evrakı miishıtc c ·ılt 
. • ·~ d lcrı lazımdır. taı>tt ~ il1 rt4 

Aksi halde hakJıırı b"dc1111 ! , . 
satı~ r ı 

sabit olmırantnr. • k~111 1ııt· 11 ıı 
laşmasrnclan ~arıç ~-a11 ıııı.~~ tt I 
darlann icra ıflfıs .. ~vr' 1ıı 
uncu madde i hÜ"ır.udneh•1 fıı 

' • \ ' C ıı fi ;"/ ı 
hareket etme •. er~ nJerin • " tf" 
IUmat almak ıstı)_e etimiıde t1I 
numaralı memurı)l rı ;w11 

•· c::ıa t :ı dosya) n mum • 

,. 
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15 AR-ustos 193?. 

~atıfornvadaki bir mektepte 

"'~Üny nın en büyük 
alıınleri ders okuyorlar! 
a..,t•da 

he başta Aynştayn olmak Uzere lllm arlstokratlarr, 
Yet, tabiiyet ve kimya meselelertnl görU•erek, kAlnat 

O·· muamma ını halle uğra,maktadırlar 
dikit unya mektepleri içinde en 
h ate de~ . K l'f . •oıad gerı, a ı orınyanın 

llıekte~?a §ehrindedir. Çünkü bu 
huYi.ik ın talebesi, dünyanın eiı 
Bı.ını ' en nıeşhur alimleridir. 
der,~~ burada hem talebe gibi , 
der] •nlerler, hem de hocalık e·, 

er \'e il . . 
llıı.ıd'I mın en esrarengız, en 
ltr. 1 ltteıelelerini halle çalı§ır• · 
n 

'~ 0~ ttıektebin Kaliforniyada te• 
l~ı ~nttıasının sebebi, orada a• 

erın ·. . k \'e,,.• • 1~ıne yarıyacak hır ço 
"•lın b 1 ra,d u unmasm~andır. Q. 

l' l tekn ı .. .. . V'l 
\&allı o OJı muesaeseı, ı son 

tlifı lnesi bu mektep talebesi· 
Ceij rece gündüz müracaat ede-

Cri b 1 . . l I> aş ıca vesaıtı lop uyor. 
Cdc ~~dena mektebine devam Kılifornyndnkl me\ tcbln Atım talebelerinden 
taf,tıdal14n]er dünyanın dört ta· Dr. Mllllkan 

lı.ıfatı an gelirler ve burada bu· vardır: Cazibe.,, kendisi bunları 
tcb· l'ak müzakere ederler. Mek· İyi geçindirmek için mütemadi
l~at ba~lıca talebesi !unlardır: yen uğra§ıp duruyor, fakat mu· 
til}' 

1
l'et nazariyesi sahibi Aynı· vaffak olamıyordu. Nihayet hu-

~il:~ kozmfü şuaların ka§ifi Dr. na muvaffak oldu ki bunu da ta· 
ille a.n, yıldızlar 1 tevezzü: bii görmek icap eder. 
Ji~ıuundalci ihtisaıile meıhur Arşimet, Kales, Uklid, Galilo 
Ş, I art alimlerinden doktor ve Newton'un bu hayrülhalefle-

P ey k ·ı · · ri son derece mütevazı adamlar· tıi ı ozmı c şua nazarıyesı· 

hutı ~uarızı ve lngilterenin en dır. O kadar ki ilimlerinin bütün 
s· l'Uk tabiiyat ve hey' et alimi derinliğine rağmen, s~ımilerine 

1~ James Jeons ve saire. kainntm bir muamma olduğunu, 
lokr U ilimlerin mevzuu bahset· insnn kafasının bu ucsuz bucak
~ atları bu mekteptedirler. sız kainatı kavrıyamadığım, o
~tılar, her senenin batında iki nun sırrına varamadığını söyle-
)~ "J 1 ·•- ... ..,..,.""tn .... • -1 - .. ..ı~ ... ı.... '(;'.,.~ .. \ 
~b·· ederler ve burada hey'et, bununla beraber bu alimler ça· 
tij 

11
)'at ve kinıya meselerini gö- lıtmaktadırlar. Aynftayın eb'adı 

•erek k" · d d k k I~ aınat muammasını hal- ör e ~ı arma la iktifa etmiye· 
~ğra§ırlar. rek beşinci bir buut bulmuştur. 

•i .. ~ektep, her sene iki ay talebe· Sir Veans, kainatın uzak bir 
~ın . . 

he ııtırahatları için lazım olan atide hurdehaş olacağına kani-
t hy' t d 

)c 1 emin ederek her talebe- ir. Millikan ise başka bir kana· 
b'a.Yrı bir oda vermektedir. attedir. Ona göre madde, yeni-
Qtı .. l' 

tjı) a •ınlerin mavzuu bahset· den vücüt bulmakta ve kozmik "er· 
l:ı ~~ meseleler o kadar derin, §ualar maddeyi yeniden dirilt· 
~k ar nıuğlaktır ki onları an· mektedir. Mektebin talebesi de 
'i:i;-e~~· on iki kitinin anladığı ona taraftardırlar. Dotkor Tol· 
~ nıyor. man iae bütün kainatı bir ak ci-

~e dl\ıeteciler, bunların dersleri- ğer gibi görmelctedir. Bu ciğer 
\tılate\"am ediyorlarsa da halka mütemadiyen §İ§mekte ve boıal· 
~~ lltak bir fey bulamıyorlar. maktadır. Fakat bu teneffüsün 
tile:~ ders mevsiminde gazete- her biri milyarlarca sene içinde 
~~~t ey'et namına aöz söyliyen vukubuluyor. 
\ ,or Epetien ile goru§müı o Pasadena mektebinin talebesi 

~b 
14 1) eyanntta bulunmu§tur: tarafından kullanılan vesait pek 
a.ııu 0 ktor Aynştayın diyor ki müthi§tir. Muazzam teleskoplar, 

le~ll'll\de bir kadın var ki adı e- 2 milyon volt kullanan X ,uaı 
0 

llıağnitizm, bir de kocası. tüpü, güneı şualarını tetkik eden 

iki gülüşlü kadın 1 Yazan: 

Mor is 

Ar en LUpenln yeni bir meceraaı 
Tcfrikn 'o: t8 

Löblan 

........ ı . p r .. .. 'l'ledj.... 1 olu ne zamandır gor· 
•ılı? 

........ a· 

......._ 
8

1rkaç haftadır. 
)or tn Ugün geleceğinizi bilmi· 

Uydu? 
........ l:ı • 
......._ ~ayır. 

•lu? O halde n reden sizi gör

~ 'Od 
trl'or. ahu evin etrafında do· 

le ......._Yani 111 k' . 
ayni ar ının? Ve sizin· 

lllakaat · · ........ 8·1 . •çın? 
ll~l'l t ı lllıyor . 
,.. t<aıtın u:rn ••• Bır defa, o· 
0l>leıniıti.a auaaınıt olduğunu 

Niçin"> ......... 8 . 
ılın· 
~d •Yorum. 

-. " llllarını t 
ı lr11 anır ınısımz? .._ N z arabı. 

rede huhıtuyorlar. 

- Bilmem. Fakat zanneder· 
ıem Monmartre' de bir barda. Bir 
gün i11mini de duymu§tum. 

- Hatırlıyor musunuz? 
- Evet .. Karides barında .. 
Lüpen daha fazla sormadı. 

O giin, genç kızın daha fazla ce
vap vermiyeceğini anlamı§tı. 

-4 -
Jlk çarpışma 

- O halde gidelim, dedi, ve 
ne olursa olıun, bir an koduna· 
yıntz. Y ammzda ben varım. 

Raul her ıeyin yerli yel'İnde 
olup olmadığını tetkik etti. Son· 
ra eJektriği ıöndürerek, Antoni
ni elinden tuttu, kapıdan çıkıp, 

merdivenleri indiler. 
Lüpen bir an evvel eokağa 

VAKiT Sahife 5 

1 e -ı 1 

!Perşembe gUnU Parls'te Enten-
sijan gazetesincıe bulunacaklar 

(Baş tarafı 1 nci sayfamızda) 

Keriman Halıs H. Pariste çı
kan Entransijan gazctes:nden 
bir davetiye almıştır. Eunda bü· 
tün Parislilerin kendisini büyük 
bir sabırsızlıkla bekledikleri ya
zılmakta, ve Par':;e gelişinde 

gazete idarehanesini ziyaret et
mesi ricasında bulunulmaktadır. 
Kerir.ıan Halis Hanım bu daveti 
kabul etmiş ve 18 Ağustos Per· 
şembe günü öğle vakti Entran
sijanı zıyaret etmekle memnun 
olacağını bildirmiştir. 

Keriman Halis Hanımın Ent· 
ransijan gazetesine bu ziyareti 
yanında Kolombiya, Meksika , 
Peru, Arjantin, Antıl, ispanya, 
Amerika, Brezilya ve Lehistan 
güzelleri bulunduğu halde yapa
caktır. 

f:yüp Sul/ı icra lllemurluğundan: 
317-,3 metro murabbaı ,.e beher 

metrosu üç YÜ7. elli kuruştan 7 hisse 
itibarile mecmuu bin yüz on iki lira 
yetmiş beş kuruş kıymet takdir edi
len ''c dört hi scye isnbet eden iki 
yüz yetmiş sekiz lirn on sekiz kuruş 
otuz pnra üzcı·inden Balatta Karaba~ 
mahallesinde Dibek sokaı:'.;rında 84 nu
maralr bir kıt'a ar~a müzayedeye 
konularak elli liraya talip zuhur e· 
dip ve fazla~ına. talip çıkmadığın· 

dan "e kıymetini de bulmad:ğı ci
hetle ikinci arttırma suretile sahla· 
caktır. 

Satış şartnnmc~i 26 Ağustos 932 
tarihinde divnnhaneye talik edilecek· 
tir. 4-9-932 tarihine müsadif Pa
zar günü smıt H ten 16 ya kadar a
çık arttırma surc~ile s~~ılncn~tır. 
Arttırmaya iştırak ıçın yuzde 10 

t.em!nnt akçC!li alınır. 
Müterakim vergi. tanzifat. ,·akıf 

karesi arsa sahiplerine dcllaliyesi 
r.1üsteri ·e aittir. 

Ha!iİ.ı.rı tapu sicillerile sabıt olma
dkca ipotekli nlacakhlar diğer alaka· 
daranın irtifa!\ ha!ckı snhiperine ilfın 
tarihinden itibaren 7 yün içinde CV• 

rak1 mii bitelerile bildirmeleri la 
zımdır. 

Ak i halde haklan tnpu sicillerile 
sabit olmayanlar satış bedelinin pay
Ja,. masından hariç kalırlar • 
Alakadarların icra \'e iflas kanu

nunun 119 uncu maddesi hükmüne 
göre tc\'fiki hareket etmeleı; Ye da. 
iha fnzln malUmat almak istiyenlerin 
9:l2-36l numaralı memuriyetimizde 
mevcut dosyaya miiracaatlarr ilan 
olunur. (3691) 

Helioskoplnr 
dır. 

bunlar arasında· 

Buna rağmen alimler zerre 
kadar aldanmıyorlar ve hala 
kendilerini mektep talebesi sa
yıyorlar. Çünkü insan kafasının 
olgunlaşması için daha bir çok 
zaınanların geç.mesi lazım oldu· 
ğunu biliyorlar. 

çıkınak istiyor, genç kızın aldat· 
mış olmasından korkuyordu. Zi
ra, onu müdafaa etmeyi şiddet· 
le istiyordu. Fakat tuttuğu el o 
kadar soğuktu ki, durdu, iki avu 
cuna alıp ısıttı. 

- Eğer, dedi, beni biraz da· 
ha İyi tanımış olsaydınız, b~nim 
yanmıdayken, tehlike denilen 
hadisenin mevcut olmadığını bi· 
lirdiniz. Kıpırdamayınız. Eliniz 
ısındığı zamnn, ne kadar 5akin 
ve müsterih -0lduğunuzu göre · 
ceksiniz. 

Böylece, bir müddt, kıpırda· 
madan ve elleri biribirlerine ke
netli durdular. Sonra, genç kız: 

- Haydi, dedi, gidelim. 
Raul kapıyı açıp sokağa çık· 

tılar. 

Sisli bir geceydi. Aydınlıklar 
gölgeler içinde eriyorlardı. Bu 
saatle gelen geçen pek azdı. Fa
kat derhal, Raul, karşıdan iki 
gölgenin geçip bir otomobilin 
yanında bcl:!iycn iki ba§ka göl· 

az ur irmi? 
-(Baş taralı I nci saııfanuzda) 

Unden bahsediyorlar. Aleyhte olanlar bu· 

nun bir cinayet olduğunu ve nlifııs mesc· 

irsi addedilmek icap ettiğin! ..ıoylilyor!ar. ı 
Rusyadıı ecrbe.!it olun lskatı cenin hakkın· 

dn bizdeki ııirayotiml.(.'n enJlşcye dUşc-rck 1 
bir anket açtık ve maruf Allmlcrtmlr.e, dok· 1 
torlanmıza soruyoruz. ı 

Göz doktoru Ea:ıt Paşa bu bahiste tok 1 
flddeUI dll§UnUyor. O, çocuk dUşUrmC?r.in 
§lddetlc e.leyhlndcdlr. 

lovakya Almanya ve Fransadan 
da:1a geridir. Eğer böyle bir ce· 
reyan Almanya ve Fransada baş• 
lam:ş olsa idi bu mevzu üzerin· 
c!e b ira:z mc1gul olunabilirdi. 
Fakat tıp noktai nazarından böy• 
le bir cereyan Çekoslovakyadan 
geldiği için en küçük mikyasta 
yeni fikirleri bir esaı diye alamn• 
yız. Hatta eıhhl sebep yokken çocuk düşüren 

doktorle.nn tesblt edllro03lnl, bunların d ip· 

lomalannın ellerinden alınarak hudut ha· 

rlclne çıkanlmasını tavsiye ediyor. E.sat 
paşa !lklrlerlnl şöyle anlatıyor: 

"- Fena bir cereyan vardır. 
Avrupada da bunu görüyoruz. 
Faydalı faydasız yenilik yapmak .. 
Çocuk düşürmek te bence işte 

bunlardan biridir. Yani faydasız 
yeniliklerden biri .... 

lskatı cenin ihtiyacatı fenniye 
ve sıhhiye tahtında oluna bir cü· 
rüm teşkil etmez. Bunun haricin· 
de herhangi bir aebep tahtında 
olursa olsun bir cinayettir. Çocuk 
düıürmekte çok kere validelerin 
hayatını da tehlikede görüyoruz. 
Bu da ayrıca dü~iinülmesi lazım 
gelen hir meseledir. 

Çekoslovakyada bir cereyan 
varmış Kadın çocuğu doğurma· 
dan evvel kadının bir uzvu sayıl
malıymış. Nasıl ki bir adamın her 
hangi bir uzvuna müdahale edi
lemiy-0rsa çocuk ta sahibinin bir 
uzvu sayılmalı, müdahale olun· 
mamalı imiş ... 

Çocuk bende iken benim uz· 
vumdur demek cahilane bir dü
şiinüştür. 

Dünyada şefkati maderaneden 
aalla kuvvetli 'hangi manevi kuv
vet ve hangi manevi haz vardır? 

Ben bundan daha kuvveti i bir 
manevi kuvvet ve lıaz tanımıyo· 
rum. Tababetin en mühim gnye· 
si beşeri hayatı mümkün olduğu 
kadar tabii bir hale sokmak ve 
be§eri alam ve ıstırabı teskin et· 
mcktir. Yeni başlıyan bir hayatı 
ifna etmeğe kendimizde nereden 
ve nasıl bir hak buluyoruz? 

Bu hususta iktrsadi ve mali za
rureti de asla kabul etmem. Ço· 
cuk beslemeğe iktidarı olmıyan· 
lar evvelden düşünsünler ve ço· 
cuk yapmasınlar. 

Yoksa yaptıktan sonra yangın 
yerlerine, köte başlarına, şuraya 
buraya, cami kapılarına bırakan· 
ların şiddetle tecziye edilmesi la
zımdır ve şiddetle tecziye edil
melidir. 

Tıp noktni nazarından Çekos· 

genin yanına yaklaıtrklarım gör
dü. 

Bir an, genç kadını aksi isti
kamete götürmek istedi. Fakat 
sonra vazgeçti. Bu fırsat her za. 
man ele geçmezdi. Esasen göl • 
geler derhal ayrılmı§lar, onları 
muhasara edecek bir §ekilde i -
lerliyorlardı. 

Yeni den korkmıya ba§lıyan 
Antonin: 

- hte, dedi, onlar .. 
- lri Pol~ şu uzun boylu o· 

lan mı? 
-Evet. 
- Çok iyi, anlatırız. 
- Korkmuyor musunuz? 
- Eğer haykırmazsamz kork 

marn. 
O dakikada rıhtımda kimse • 

ler yoktu. Uzun boylu adam bun 
dan istifade etmek istedi . 

Adamlarından birisi ile bera· 
her kaldırıma doğru ilerlediler. 
Öteki iki kişi duvnr dibinden ge· 
liyorlardı. Olomobilin motörü 

Fikrimce bu işte şiddet ister. 
Fenni ve sıhhi mecburiyet yoh· 
ken çocuk düşüren doktorların 
diplomaları ellerinden alınmalı 

ve kendileri memleket haricine 
atılmalı ve ebedi sürgüne uğra• 

tıl:nalrdır. Çünkü sıhhati umumi· 
yenin tanz=.mi vazife ve mes'uli• 
yetini üzerine almıı bir adam de• 
mek olan bir doktorun cinayet 
işlemesi, diğer herhangi bir ada· 
mm cinayet işlemesi demek de· 
ğildir. Ve buna benzemez. Ara• 
da mukayese kabul etmiyecek 
kadar derin bir fa:"k vardrr.,, 

1 ayyare bayramın• hezrrhk 
30 Ağustos Zafer ve Tayyare 

bayramını parlak bir surette teı· 
it için bugün saat 17 de Cağal• 

oelunda Tayyare şubesinde kaza 
ve nP. hiye şubeleri reislerinin İş• 
t1rakile bir içtima aktedilecektir. 

/i;yiip Sullı icra Memurluğundan: 
l\irk iki buçuk metre murabbaı 

bt'her metre murabbm iki buçuk Ji. 
radan on altı hi..-sede on hi sesine 
i nbet eden 66 lira 41 kuruş takdir 
edilen Balatta 1\arabaş mahallesind• 
Dibek solmi;mda 8 mükerrer numa· 
ralı bir kıt'a arsa birinci arttırmada 
50 bedel muknbillnclc talip zuhuı· et. 
mi ~ ise de kıymetini bulmadığından 
\ 'C ba.kaca (ftZla bedel lle talip zu· 
hur etmcdViindl'n ikinci artbrma Sl!• 

retile satılacaktır. 
Satıı:ı şnrtname~ı 26 Ağuctos 932 

tnrihinde divanhaneye talik edilecek· 
tir. ıt-9-932 :tarihine müsadif Pauır 
günü aat 14 ten 16 ya kadar acıı 
arttırma suretile satılacaktır. Art· 
tıtmnya i tirnk için yüzde 10 teminat 
n'.çe i alınır. Mütcral<im vergi, fan· 
zifat, vakıf icar~i arsa sahiplerine 
ve dell:'ıliye~i müşteriye aittir. 
Hakları tapu sicillerile sabit olma· 

dıkça ipotekli alacaklılarla diğer a
Jakadaranın irtifak hakkı sahiplerini 
ilitn tarihinden itibaren 7 gün i~indc 
enakı mü bitelerile bildirmeleri lfı· 
z·mdır. Aksi halde hakları tapu si• 
cillcrile sabit olmıyanlar sahş bede
Jinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Alakadarların icra ve iflfıs kanunUıı 
nun 119 uncu maddesi hüJ<müne gö
re te,·fiki hareket etmeleri \'e daha 
fazla malUmat almak istiyenlerin 
932-363 numaralı memuriyetimizde 
mevcut dosyaya mürncaatlan ilAn 
olunur. (3690) 

hırlamıya başladı, her halde hem 
gürültüyü baıtırmak, hem de der 
hal har~kete geçebilmek için ha· 
zırlnnryordu. 

Ve sonra hafif bir ıslık! • .' 

Üç kişi birden genç kızın ü • 
zerine atılarak onu otomobile 
süriiklemek istediler. Pol deni· 
len adam Raulun önüne dikile • 

rek tabancasını burnuna dayadı. 
Fakat daha tetiği çekemeden, 
Raul, elinin tersi ile tabancayı 
yere yuvarlamıt ve: 

- Aptal, demİ§ti, önce alet e 
derler, sonra nişan alırlar. 

Derhal, kızı sürükilyenlerin 
üzerine hücum etti. İçlerinden 
birisi geri dönmü§tÜ. Fakat Ra
ul, hiç ümit edilmedik surette 
herifin çenesine Fransız boks usu• 

lü ile bir tekme vurarak onu yere 
yuvarlamı~~;. Öteki iki kişi, bu
nu görünce derhal tabanları yağ 
lnyrp sırra kadem basmı~lardr, 

( JJcvanu t'ar) 
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Uşakta 
Avcılar kulübü 
Neler yaptı? 

Uşak hususr muhabirimizden: 
Mütevazı bir binanın cephe

•İnde şimdi yeniden yazdırılmak 
için kaldırılan silik bir levha : 
Avcılar kulübü .• 

Daracık birkaç basamak mer
divenden sonra geniş bir yer. 
Duvarfar kamilen av hırsını gı
dıklıyan tablolar, fotojraflar, 
tahnit edilmiş gerilmiş, çeşit 
çeşit kuşlar, hayvanlarla dolu. 

Burada her şey taşıdığı isme 
uymak istiyor: Mesela kalem 
mahfazası fişcnklerden yapılmış, 
perdelerin ortasında süs pi!skül 
küçük ve tüylü bir porsuk.. Mer
divenin yanında geniş bir tahta, 
burada sık sık - aynı zamanda 
sevimli ve kudretli bir karikatü
rist olan - reis Hakkı Dağan Be
yin bir ay hikayesini canlandı
ran karikatürine kararlara, emri 
yevmilere davetlere filan rastlanır. 

Cemiyetin azası çok, yalmz 
Uşakın içinden değil, köylerin 
hemen kaffesi aza, merkezde 
bulunan daimi azalar her gelen 
misafire beşuş ve mü!tef:t, mi
safirperverlik gösrerirler. Onlar 
tüfekleri ve tüfeklerin barutu 
kadar sert değilJerdir, fakat tü
feklerinin isabeti kadar dürüst 
birer insandırlar. Reisleri bam
bafka bir insandır. Halk. f. .. &s •• ,. 

reisi olan Hakkı Dogan bey göz· 
)erinin bebeklerinde iradesinin, 
zeki.sının şiddeti parlayan, çok 
kuvvetli hafıza sahibi bir sima. 
Avcılığını görmedim, metbini işit
tim: Yamanmış; yaveri Lort (kö
peğinin ismi ) sahibinin istediği 
gibi bir hayvan. 
Uıak avcıları kulübü memle

kette çok büyük hizmetlerde 
bulunmuş ve avcılığı bir ilim 
haline getirmiştir. Gittikcc: te· 
denni eden av hevesi kulüp 
sayesinde yeniden canlanmıştır. 
Bunu geçen sene Hakkı 
Dogao Beyle münakaşalardan 
sonra Uşaga gelen Sait Salahet
tin Bey de takdir etmişti. 

Gün geçtikce azası çogalan 
kudreti artan kulüp cıvar kaza
lara kendini numunei imtisal 
göstererek kulüpler tesisine ça-
lıımıştır. Gediz, Simav, ve daha 
uir civar kazalarda avcılıgm 
nizam ve intizam altında ilerle-
mesi bu suretle mümkün olmu~
tur. 

Her sene ay mevsimini büyük 
av bayramlarite karşılan kulüp 
azaları şimdi istirahatta köpek
lerini ayaklarının dibine yatıra· 
rak okşıyan parmaklar tetiklere 
dokunacak günleri bekliyerek 
batıralariJe eğleniyor. 

Geçenlerde bir perhiz bozgun
luğu yaptılar, ailece topçu tabu-
ru zabitlerinin iştirakile Çanlı 
köprü civarı:ıda bir ahmlık ce
saretile çil topladılar. Bayramla
rını bekliyoruz. 

RUştU 

Kavası öldürenler 
Zonguldakta Ereyli şirketinin 

kayasını öldürenlerin muha
kemesi bittmiştir. bunlar kavası 
öldürdükten sonra Ereğli şirke
tinin 40,000 lirasını elinden al
mışlardı. Bu işte zimetbal o)an-

Ja td an üçü idam edilecek, beş 
"\.asesi de muhtelif mfiddetlerle 

hapısbanede yatacaklardır. _. 

Ziraat vekaleti Jizımgelen tedbir
leri @lınakta g~cikmiyor 

Konya, (Husu

si) - Konya

mız bu sene 

gene mevzii bir 
kuraklık geçir-

di. Bazı mınta
kalarda ekinler 

yandı • Çiftçi 
ektiği tohumu 

bile alamadı • 
Bilhassa Kara· 

Konya ,ehrİnln umumi manzarası 

manıe Ova köyleri, Cihanbeyli 
havalisi kuraktan çok müteessir 
oldu. Ot yok, ekin yok .• Bunlar 
olmayınca köylü için hiç birşey 
yok demektir. Cihanbeyli mın
takasındaki hayvanat buralarda 
ot bulunmadığından Söke mer'
alarına sürülmüştür. 

Karaman ova köylülerinin va
ziyetleri bir heyet tarafından 
tetkik edilmektedir. Önümüzde
ki seneler zeriyatı normal otur
sa bu köyler halkı borçlarını 
belki o zaman verebileceklerdir. 

z:raat vekaleti zirai vaziyet 
ve kuraklık mıntakaları hakkın
da ~a11lmat istemiştir. Burada
ki (Babalık) gazetesi kuraklık 
mıntakalarındaki köylünün vazi
yetini ve mahsul olup olmadığı-

---'1Mlc iein--Ua,._...__ L:- l 

misyon teşkilini istemektedir. 
Muvazzaf bir ziraat mütebas· 

sısının da söylediği gibi sulama 

teşkilatından liyıkiyle istifade 
edilememektedir. 

Yarma nahiyesi ihtiyar heyeti
nin mühür ve imzalarmı taşıyan 
bir varakada maksatlarına muva
fık ve zamanında su verilmedi
ğinden, su içmemiı ve sulanıp 
da mahsul vermemiş kuru ara
zinin bile idarece su ücretine 
tabi tutulduğundan acı bir lisanla 
şikayet edilmekte, yüzde yirmi 
de ceza alındığı ilave olunmakta
dır. 

Buralarda bu sene bostan da 
olmamıştır. Tohum atıldığı gibi 
kalmıştır. 

Yeni buğday kanunu zürraı 
sevindirmiştir. Mahsul alamıyan
lar sa meyustur. 

Ova köyleri çiftçisinin sulama 
idresine borcu çoktur. 

kuraklık geçirmiş, ekinler yan
mıştır. 

Böyle olmakla beraber bura-

kuruş, 
radır. 

)ardaki köylüler 
müsterihtir. Çün
kü borçları yok
tur. 

Zirai vaziyeti 
bozuk olan yer
lerde koyun, ke
çi, öküz ve inek 
çok ucuzdur. Ka
ramanda bir çe-
biç keçi yavrusu 
altmış yetm.ş, 

danalı inek yedi sekiz li-

Keçi eti on, onbeş, koyun eti 
yirmi, yirmi beş kuruştur. Keçi 
ve yahut koyun müştereken alıo
dığı ve eti bölüşüldüğü zaman 
okkası yüz paraya, batta daha 
aşağı geliyor. 

Yeni senenin kuzusu otuz kırk 
kuruşa alınabiliyor. Köylü hay
vanları ) o~ pahasına elinden çı
karyor. 

Konyaya yakın memleketler
deki sular azalmış, bazıları ke
silmiştir. Tatbirat yapılmaktadır. 
Bağ ve bakçelerdeki sebzeler 

susuzluktan kurumuştur. Şehir
deki çeşmeler muayyen saatlerde 
kesilmektedir. Nöbetle su ve~ 
riliyor. Beledi ve 1 utlu memba 
ı:>uy uııu ~curc ısaıeye Karar ver-

miş, bunun için tahsisat ayırmış
tır. 

Ahmet A. 
.... .................................................................................................................................... . 

Şeker ihtiyacımızın sekizde bir 
buçuğu nasıl temin ediliyor ? 

Sirkeciden hareket eden 
trenle Trakyaya seyabata çık
mıştım. Yollarda gözün göre bil
diği ufuklarda hep sarı yığınlarile 
tepelenmiş samanlarla dolu har-· 
manian ve bostanları seyrede 
ede akşam üzeri Alpullu istas
yonuna geldim. Burası hakikaten 
görülecek ve raillet için iftihar 
edilecek bir varlıktır. Daha 
uzaklardan muazzam şeker fab-' 
rikasının semalara yükselen 75 
metre irtifaındaki bacasıoın sa~~ 
vurduğu kara dumanlar fabrika•( 
nıo faaliyetine bir nişane oluyor·( 
du. Amelenin bir kısmı istiraha•ı 

1 

te çıkmış olduğu icin istasyon' 
büyük şehirlerin istasyonları gi·: 

' bi pek kalabalıktı. istasyonda 
tamdıklarla karşılaştım. Alpullu
ya gelince ilk işim bittabi bu 
haşmetli şeker fabrıkasını ziya
ret etmek olmalı idi. Her gün 
tatlı tatlı yediğimiz şekerin nasıl 
ve ne kadar zamanda yapıldı
ğını görmek istiyordum. 
Arkadaşlanm fabrikama kibar 

ve kıymetli müdürü Şefik Beye 
müracaat ederek müsaade ide
diler. Şimdi fabrikanın içinde 
ve faaliyet sahasındayım. Burası 
bambaşka bir alem. 

Köylünün araba~arile pancar 
getirmesi, pancarm tartılması, 

büyük bir kuvvetle akan Ergene 
su kanalına dökülmesi, r.aakine
lerle pancar kabuklarınm soyul
ması, pancarm parça parça 
coğranması, kıyılması, suyunun 
çıkardması, kazanlarda kayna• 

Alpullu şeker fabrikası 

ması, koyu bir hale getirilmesi, 
toz şeker haline ifağı, torbala
ra konulması, kantarlanması, 
bağlanması, depolara gönderil
mesi... hepsini ayn ayrı seyre
diyorum. Pancarın suya dökül
mesinden itibaren şeker boru
larından şeker halinde akması 
on beş yirmi dakika sürüyor. 

Pancarın posalarından istifade 
hususu da düşünülmüş, bir se
nede 200 ila 300 ton ispirto ya
pan bir ispirto fabrikası da şe-
ker fabrikasına ilave edilmiştir. 
Bundan başica ispirtosu alınan 
posalar da atılmıyor. Küspe ya
pılarak hayvanlara yediriliyor 
bu küspelerle beslenen hayvan
ların sütleri fazla olurmuş. Bu 
posalar köylüye meccanen veri
liyor, kim isterse pancarını tes- · 
lim ettikten sonra arabasına küs· 

pe doldurarak k5yüne davet 
ediyor. 

Fabrika hem toz şoker, hem 
de kesme çay şekeri çıkarıyor. 

; Öğrendiğimize gÖre geçen sene
: nin şeker istihsalatı 1457 vagon
~ dur. Beher vagon 15 ton oldu-
• 
,ğuna göre fabrika 931 senesin-
~de piyasaya 21,855,000 kilo şe
! ker çıkarmış demektir ki bu da 
;Türkiye şeker ihtiyacının sekiz
·de birbuçuğudur. 
· Bu sene 2000 ton çıkanlacağı 
:nmit edilmektedir. Faaliyet mev· 
isiminde amele miktannın yedi 
~yüze baliğ olduğunu öğrendim. 
}Fabrika civarında ormanlar ye
'tiştirilmekte, güzel köşkler vil-
: cude getirilmektedir.Burası Kırk-
lareline ayrılan şimendüfer hat
tının başlangıcı olduğu için gi· 
diş geliş fazladır. Alpullu inki· 
şafa çok müsaittir. Evvelce sade 
bir istasyon halinde iken bugün 
yüz evi mütecaviz bir küçük ka
saba olmuştur. 

lstanbula pek yakın olan ba 
abidevi herkesin görmesi lazım
dır. Fabrikanın faaliyet mevsimi 
15 Temmuzdan kanunu evvele 
kadardır. Muhtelif şekillerin Al
pulluya toplu bir halde seyahat
Jar tertip edip burayı ziyaret et
mesi güzel ve faydalı bir gezinti 
olur diye düşündüm. 

Bir kaç gön sonra Alpulludan 
aynlıp civar kazaları gezeceğim 

ve gördüklerimi V AKlT karile-

rine bildireceaim. Jt Jf 

Halk fırkası 
1 

n~sıl çalışıyor. 
Samsun hususi muhabirimizden: 11 
Cumhuriyet Halk fırkasıP•b 

Samsundaki mesaisi ço'.< esa~o 
• 1 

ve canhclır. Bunu aalaUJak ıÇ 
fırka çahsı altındaki top'antılatl 
görmek kifayet eder. 

Vilayet kongrelerinde karar' 
laştırıldığı üzere vilayet, kaıa, 
köy idare heyetleri muayyeO 
zamanlarda fırka binasında tor 
lanmakta ve mesaileri hakkın.; 
birbirlerine izahat vermekted• 

Yıo le!". Bundan başka her a 
• • • ÜP" onuncu, yırmmcı, otuzuncu g , .. 

leri fırkaya mensup bütün 1 ti 
tandaşlerin umumi içtimai• t 
vardir. Bu toplantıda fırkacıla 
idare heyetlerinin mesai tarıl•" 
rından malumat alır ve aynı ı 

... 
manda birbirlerile tamşnlar. 

Tabaka tabaka vilayet, k•'' 
ve köylerde yapılan bu to~l•:ı: 
tıların mühim faydaları goril 

bil' mektedir. Fırka mensupları lr 
rada y:ılmız biribirlerini tanını• 
la, idare heyetlerinin mesailerisı' 
vakıf olmakla kalmazlar. Bu tol" 
Jantıll'r onların fikri inkişafları~ 
ve umumi malumatlarını teıY1 

eder. Fırkanın memleket ve de~ 
let işlerindeki a !akası ve umu111 

takipliğin tamim~eri onlara b~ 
rada izah edilir; günün biil~ 
b:~;a;ı~ m; :fi~at aİırlar'viou1~ 
dan bir mektepten ayrılır gı 
do~gun bir duygu ile çıkarlar: 

F1rkanın esaslı meşguliyetler•~ 
den biri de esnaf ve amele te~ 
killtlarile uğraşmasıdır. lşs'ıle•~ 

. . t ır b• mızın mun azam ve muas . jO 
disip:in altında çalışmaları ıÇ ,, 
esaslı tedbirler alınmaktadır. t 

··ıt/ 
cümle Samsun ikhsadiyatı d kİ 
rinde müessir olan liman • t/ 
tahmil ve tahliye işleri bu. ııı"' 
yandadır. Tüccarlar tahmıl. SJ 

tahliye işlerinde mütemad•Ye, 
kayıkçılardan, motörcülerde~, b;ıj 
mallardan şikayet ederlerdı. 0 
şikayet günün birinde $aıı>5~İ' 
limanının ehemmiyetini ünyed,t 
manına intikal ettirecek k• 
tehditkar bir vaziyet almıştı. ~· 

Bunu nazarı dikkata alan fırbit 
mutahauıılardan mürekep 5·~ 
encümen teşkil ederek bu ıııe 

11
, 

eleyi tetkik ettirdi. Ve encüıııe ,~ 
d ld v .. • es• . en a ıgı rapor uzerme . eli 
tedbirler almağa başladı. Ş•fe, 
bu kabil mesai erbabmı bır " 

. t' ao> tiren ve çalışmalarına ın ıı l" 
suur veren bir teşkilat roef~:b~ 
tur. Denebilir ki tahmil ve ose" 
liyedeki bütün müşkiller taıoa ter' 
izale edilmiş değıl de şikayet .,e 
meydan vermiyen muntaza; bit 
muttarit tarifeler mütema 

1 dil~ 
alaka ile takip ve tatbik e 
mektedir. fu•t 

ZUbeylr o§lll ___., 

Topraklar altınd8tıl 
kasaba '·•f' h .. :ı 

Afyonkarahisarın yazı it t,v 
köyünde eski Firiçyahlara a 8aJ 

_ ttur· 1 ~ 
kasaba harabesı mevcu ttıoP't 
harabe tamamen toprak ~afrif' 
dır. Köylülerin, burada Met 
yaptıkları haber a'ınarak keY t'' 
Af M •f .. d- lügw noe ~· 

Yon aarı mu ur b .. bı.,.. •· es p t• zıtmış ve derhal men ı frİ)''t 
tevessül edilmiştir. Bu ha otuısl-' 
çıkan bazı yazılı taş ve 8 &at• 
da mahalliDdeD kaldlralaUf 



MIZ 
Ş~ Bir bahis 

ukrü b 
Ya taşın ey bu sene yine Ada-
dostu l ~~~tı. Neden sonra eski 
hundan ~ ıye rasgeldi. Şundan 
ta gel' ahsedildi. Sıra kadanla-

ınce ile" • d 
llıiı bu . • ısı e çapkın 2iyin· 
t' . tkı genç b' 'dd' . lftıler. ır ı ıaya gı· 

. - Ben . l 
titıı ki senın e bahse girişi-
llıGrıaaeb~dada benim aşıkane 
•eııiıı'-· tte bulunduğum kadın 

ttınd d .... B en aha çoktur. 
~İınk;n de bahse girerim ki 

' p
1 k~ daha çoktur. 

Cag1ı? e 1
• Bu babsi nasıl tuta-

bir~11~aYet basit, şimdi seninle 
kadıll\ Yaparız. Rasgeldiğimiz 
b· arda 
• 1ter ~ n tanıdığımız o!ursa 
1~iltet ..,bu .• diyerek birbirimize 
21lıki d Crırız. Bakalım, hangimi-

aba k ....._ 1( ÇO ·• 
Ve abut.. 

td;ıd/01a çıktılar. Tur ikmal 
kadınf 1 

zarnan ikisinin tanıdığı 
~ıı :r da yirmi beşi buı muştu. 
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Keşke .. 
lsmail Hakkı Efendi sabah ka· 

ranlığı yıkıla kakıla evin kapısını 
bu1abildi . Hanım daha uyuyordu. 
Kapıda kim bilir, ne kadar bek
ledikten sonra cebinde anahtara 
olduğu aklına geldi ve müşkülat
la içeriye girdi. Yatak odasını 

buldu. Karısı o zaman yorganın 
kenarından gözünü açarak : 

- Herif, sen sağ mısın? 
- Görüyorsun ya, çok şükür 

sağım. . 
- Keşke gebersen. Hiç olmaz• 

sa gece nerede olduğunu bilirim. 

Bir dakika 
Hayım efendi cenabı hakka 

hitap ediyordu: 
- Hey allabım, senin için bir 

imlyon sene ne demektir ? 
Gaipten bir ses: 
- Bir dakika. 
Hayım yine sordu: 

lıııa on bir ihtiyar kadınla kı
.... tÖ~sgeldiler. Şükrü : 

- Şu Taksime bak, hor gUn bir apartıman çıkıyor •• 
- Hey allahım, senin için bir 

milyon lira ne demektir ? 

Ö 
h .. - Neme tfizım, ben Harici kısmet ka:dık~an sonra •• 

- Bir para ••• te . u ... Dedi. 
kı İse· .... ;>.. • 

h Vhij "b-UjYe , o u ••• 
~lld tekrar etti ve bahsi ka· 

ı. 

Giiller 
'~ı "tıt akat ahmak bir Ae\'gill ancak 

"ııun botuna gldcblUr. 

~ ... 
-·~ olmak ister misiniz? Scvlnlzt 

~ . . . 
\ ~mek lbtlyacnu kimseyi .ııc\uıe-

er. 

~\' ... 
~~I Çok &kır bir unclrdJr. Onu ta· 
Ge 'it.: kçln baz.an 1kl klıil kUnyct ctme:ı: 

1~1 Olmak lüzım gelir. 'c le • • • ~~
11 

'<•zıann kalbi elel<trlk dU~meslne 
)~ye ha .. 
~~or 5lııdı. Dokunur dokunmaz 

Zilin dili t..,iıı 
~1tı ~ efeniisi hizmetçiye ka

Qrl ' N a açtırdı : 
~llir eredesin be Müjgan? Bir 
~kçe :akapıyı çalıyorum. Sen 
~az mısın? 

...... 
'"•ıt-ı lııu~o,. 

Sürat devrindeyiz 
O gün Semra sabah erken

den annesinden babasından izin 
aldı. Arkadaşları Adaya bir gez
me tertip etm: şler. Bütün rnc1<te
bin geçen seneki mezunları bu· 
lunacaklarmıf. Onu da davet et
mişler. 

Gitmemez:ik etmezdi ya anne
si!e babası çar naçar razı oldu
lar. Akşam geç kalmamasını sıkı 
;ıkı tenbih ettiler. 

Fakat bu tenbihin hiç bir fa
idei ameliyesi oimadı. Semra 
gece karanlığında döndü. Yorgun 
bitkin, harap bir halde dündii 
ve doğru odasına çıktı, yemek 
bile yere~den yattı, uyudu. 

Annesile babası vapuru kaçır
dığına ihtimal vererek ses bile 
çıkarmadı!ar. 

Ertesi saba~ onun en yakın 
dostu Süheyla geldi, doğru ya
tak odasına çıktı. Semra henüı 
uyanmıştı. 

- Se!!;ra bu nebat? Dün gel-

• ,. "'"•u h ...... ~ •t"'i•tt " &!11 geçen sene benim için bir genç 
.... ~"et Ya. ••t·. o zavallı 

rı dUn bir sarışın kızla 11ördUm .. 

- Sizin için lı:endiml kuyu• 
ya da atarsm, ateşe de ••• 

- öyle ise annemin boy· 
uuna atlnız, onu memnun et• 
miş olursunuz. 

dim. Annen senin mektep 

mezunu arkadaşlarınla Adaya 

gittiğini söyledi. içimden öyJe 

- Eğer denizde bir kaza· 
ya u§rarsam beni kurlarmıya 
atlhr mısın ? 

- Tabii ahhrım ama eaer 
ikimizde boğulacak olursak 
beni enayi yerine koymazsın 
ya ... 

güldüm ki.. 

Se:nra gözile işaret etti ve ka

pıyı kapamasını söyledi. Kapı 

kapanınca SüheylA yatakta onun 

yanma gelerek: 

-Söyle bakayım çapkın, gene 
kiminle idin? 

Semra gerinerek: 

- Ah sorma... bilsen ne güzel 

bir genç... bilsen ne çıldırasıya 
sevdim Süheyla.. Fakat.. Oda 
geçti, gitti. 

- Bana hiç söylememiştin . 
Peki, bu aşkın ne kadar devam 
etti? 

Bilmem, saatim durmuştu. 

Meşhedinin korkusu 
O gün kahvede cesaretten 

bahsediliyordu. Herkes birer 
vak'a anlatarak kahramanlığını 
g<:steriyor, herkes en bilyük 
tehlikeler karşısında ne derece 
yılmaz olduğunu isbata çalışı· 
yordu. 

Bir köşede nargilesini tokur
datarak onları yarı lakayt ve 
yarı istihza ile dinliyen Meşhedi 
sıra kendisine gelince dedi ki: 

- Hey peder suhteler, indi 
hemminiz gabraman kesilüpsüz. 
Emma ki bemrniniı menimle gıyas 
gabul edebilmczsiniz. 

Köşeden Y enikapılı ibrişim 
Ali: 

- Anlat bakalım Moruk, sen 
ömründe kol'ku geçirmedin mi? 

Meşhedi dedi ki : 

- Men gorhu nedir bilmirem. 
Illiki bir sefer çoh gorhmuşum. 
Garşıma eyle heybetli, eyle deh
şetli, eyle arslan kimin bir gah
raman çıhtıkim her yanım yar-

- Öyleysem allahım bana bir 
para yöncf er. 

- Peki... Bir dakika bekle. 

Dikenler 
Kim mes'ut olmıık l11ter1 Bllttbı dllnya.. 
Kim mea'utt BJç klıme .. -

••• 
Meı'ut g6rllnmek mea'ut olmaktan bin 
kere daha gttçtu.r. 

• • • 
Kadmlar erkeklerden ıl~J'et'- ehnMln· 
ler, onJan bu bale koyan kendllerldlr. 

• • • 
Elli y&fmda iken &1k romath.maya ben· 
:r.er, bi9 lyt olmak bilmez. 

• • • 
İki ytWll lnAanlar eem11ıye gibidir, fırtı. 
nalı 2'A1Danlarda tenine dönl'rıer. 

pah kimin ditreyilptü. 
Ibriıim Ali : 

-Amma ettin ha. sen öyle kim· 
seden korkmazsın amma kim 
imiş bu kahraman Meşhedi? 

- Gene özümdü, gene özüm
dü. Meger garııma çıban ayna 
imiş dadaşım ..• 

- Ama kUçUk hanım bu nasıl •ey, sizi mi her gUn ba•k• 
bir adamla görüyorlarmış •• 

- Ah, erkeklerin ne kad:1r çapkın olduQunu reni mi 
ölreniyoraunuz ? 
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At meraklıları "öz spor" un 
cazip sahnelerini seyrederek 
zevklerini tatmin için Veli Efen· 
di at meydanında toplanmıılar· 
dı. 

At ve ata müteallik işlerde vu· 
kuf sahibi zarif ve kibar halk sa· 
at ikiden itibaren ko~u yerini dol· 
durmağa başlamıştı. Yarı! günle· 
rinin her zamnnki canlılığı etrafı 
ıenlendiriyordu. 

Cuma günki koşular, herkesi §a· 
şırtan nagihzuhur neticelerle geç· 
ti ve bu itibarla bir kat daha me· 
rak1ı oldu. 

Birinci ıatıı kotusunu Strom· 
bolis rakibi Pazardan 4,5 kilo 
fazla yük taşımasına rağmen iki 
boy farkla kazandı. 1400- 1600 
metrelik kofularda rakipleri için 
çok tehlikeli olan Pazar ikinci 
geldi. 

Mütterek bahis, kazanca: 170 
ııraya: 120 kuruş verdi. 

lkinci paylı (1] kof uya bat 
gözde olarak çıkan Hakanın ev· 
velce ayni mesafe üzerinde daha 
ağır yük taşıyarak müteaddit de· 
fal ar mağlup ettiği atların pe· 
tinde çok uzak kalmasının sebe
bi ani bir zaafa hamlolunuyor. 
Bunun neticesi olarak yarıştan 

evvel yürütülen bütün tahminleri 
altüıt eden neticelerden biri ha· 
ııl oldu. Kotuyu, geçen hafta a· 
cemi binicisinin altında müvaze· 
nesini bir türlü temin edememek 
yüzünden geçilen (Tayyar) sey· 
yal ataklarile kazandı. (Al der· 
vit) bir buçuk boy farkile ikinci 

ve ayni 4arkla (Kır ceylan) Ü· 

çüncli geldiler. 
Kazandığı güzel yarı§ müna· 

ıebetile Tayyarın sahibini tebrik 
ederken Hakanın maruz kaldığı 
hMtalığın geçici olmasını dilerim. 

Müşterek bahis kazanca 905, 
ııraya 155, 310 ve 410 kurut ver
di. 

Üçüncü koşu en iyi Arap atile 
İngiliz kırması iki tayı karıılaş· 
tırıyordu. İngiliz kanile a§ılana· 
rak islah edilmeğe çalııılan yerli 
cinsinin ilk nesillerini "Klas,, ve 
"Bozkurt,, temıil ediyordu. Bu 
kotu onlar için adeta bir mihek 
taıı mesabesinde idi. Zira "rüç· 
han,, gibi bir ah geçmek zanne· 
dildiği kadar kolay bir iş değil· 
'di. 

Bayrak düter dü~mez "Boz
kurt,, öne atıldı. Fakat yüz metre 
ilerlemeden "Rüçhan,, o bat dön· 
'dürücü hızile yetişti ve bütün ra· 
kiplerile beraber "Bozkurt,, u 
durur gibi oldukları yerde hıra· 
karak butırdı geçti. Klas Rüçha
nı kovalamağa baıladı ve ancak 
son devri döndükten ıonra tuttu. 
Böylece Rüçhan önde, Klas bir 
boy geride olarak kolan yerine 
yüz metre kalıncıya kadar ko§lu· 
lar. Bundan sonra Klasın binici· 
si kamçıya müracaat lüzümünü 
hissetti. llk VUru§ta tay kendini 
aola attı ve bu yüzden biraz me· 
saf e kaybetti. Rüçhan yarım boy 
kadar daha ilerledi. Oldukça hü
nerli bir binici olan Korridori 
kamçıdan kurtulmak ıevkile ta· 
ym sola kaçmasına mani olmak 
için kamçıyı ıol eline aldı ve an· 
cak İyi binicilerin kullanmasını 
bildikleri kırbacı ahenk ve usul· 
Je kullanarak son yirmi metre 
41a.hilinde atına yarııı kasandır· 

(l] "Handlcap,, kelimesini "yiiklü,. 

diye tercüme ediyordum. "Pay" keli· 
111esinl daha doğru buluyorum. 

VAKiT 

gördüklerim 
dı. Mağlubiyetine rağmen Rüç· \ 
han nadir tesadüf edilen atlar· 
dan biri olduğunu bu ko§usile 
bir daha ispat etti. Rüçhanın ka· 
zanmamasına sebep tefkil eden 
amillerden biri arizi diğeri ise 
tabii olmak üzere iki nevidir ari· 
zi sebep §Udur: lnsiliz kırmalcı· 
rile Arap atlarının bir arada kot· 
tukları yarışlarda İngiliz kırma· 
lnrına kan farkı olarak fazla yük 
yüklenir. E~: fark memleketimiz· 
de İngiliz km.:.ıası yetiştirilmesi 

ni teşvik maksadile daha az gÖ· 

çini kat bşs.üö d zngtye d. üğnt 
zetilmiştir. Tabii sebep ise Rüç· 
hanın ihtiyarlamış olmasıdır. 

Maar.ıafih gene her ne sebeple 
olursa olsun Klasın kazandığı 
muvaffakiyet çok mühimdir. Bir 
atın kıymeti ancak bu gibi yarı§· 
larda belli olur. 

Mütterek bahis, kazanca: 270, 
sıraya 115 ve 120 kurut verdi. 

lnailizlere mahsus olan dör· 
düncü paylı koşuyu Frig kazan· 
dı. Saat 3 le 2000 metrelik birin· 
ci yarıtı koşan Stromboliı, ahır 
arkadaıına yardım etmek üzere 
bir buçuk saatlik bir istirahatten 
sonra 2200 metroluk bu ko§uya 
da girdi. ltaattan batka çaresi 
olmıyan cesur hayvan gene as· 
lanlar gibi ko§arak densiz Jean· 
Hnbleurü de geçti ve ahırına Ü· 

çüncülük mükafatım kazandırdı. 
Binaenaleyh, bir karınca çalış· 

kanlığı ve bir ana fedakarlrğile 
iki misli iş gören Strombolis du· 
rurken Frigin nıethini etmea d'~ 

lim varmıyor. Frig değerli bir 
hayvandır. Pipere gelince o da 
sahibini ümitsizliğe tlü~ürmiye· 

cek kadar kıymetlidir. 
Müşterek bahis kazan~a: 205, 

sıraya 120 ve 150 kuruş verdi. 
Son koşuda ayni günde iki ya· 

rış evvel kotanlardan Al derviş, 
Mes'ut, ve Rüzgar dahil olmak 
üzere Peau Rouge'la beraber dört 
at ko§tu • 

Zekinin iyi binmeyişi Al der· 
viş gibi bir günde iki koşu yapan 
bir hayvana yarıtı kazandırma· 
mağa sebep olduktan batka, ev· 
velce koşup yorulan Mes'udun 
ikinciliği almasına da mani ola
madı. Neticeden anlaşılacağı veç· 
hile Zekinin biniti tenkit edile· 
miyecek bir derecededir. 

Müşterek bahis, kazanca: 445, 
sıraya 140, 200 kuruş verdi. 

Galatasaraylı 

. Japonlar 
Olimpirat müsabakalarında 
deniz yarı,ıarı şampiyon· 

lu§unu kazandller 
Los Anjeloıta Olempiyat mü· 

aabakalarına devam edilmekte· 
dir. 

Son haberlere göre, yüksek dal· 
ma müsabakalarında en ziyade 
Amerikalılar muvaffak olmut· 
lar, Amerikalı Smith 124,80 pu· 
van almıttır. 

Dört kürekçi ve dümencisiz ka· 
yık yarışlarında da İngilizler 8 
dakika 6 saniyede birinci. Al· 

Pendik Sarom 
dürlüğünden : 

manya ikinci, İtalya üçüncü gel· 
mişlerdir. 

Vaterpolo "su topu,, ~ampiyon· 
luğunu Macarlar kazanmışlardır. 
Almanlar ikinci Amerikalılar Ü· 

çüncüdür. 
Kadınlar arasında 400 metre 

serbest yüzme finalinde Madiaon 
28 5/ 10 dakika 5 saniyede birin· 
ci gelerek bir dünya rekoru tesis 
etmi~tir. Erkekler arasında 1500 
metre serbeat yüzmede Japonya· 
lı Kitanura 19 dakika 12 4/ 10 sa· 
niye ile birinci geierek yeni bir 
olimpiyat rekoru yapmııtır. 

Sekiz kürelcçili kayık yarış· 

larında da Amerikalılar 6 daki· 
ka 37 3 10 saniye ile birim:i gel· 
mitlerdir. 

Japonya deniz yarışları tam· 
piyonluğunu kazanmıştır. 

Güreş müsabakala
rında veril(~cek 

mükAfatlar 

müşteriye aittir. _ 
Hakları tapu sicillerile !'ahit ol• 

madıkça ipotekli alacaklılar diğer a
lflkadaranın irtifak hakkı sahipleri· 
ne ilan tarihinden itibaren 7 gün i· 
çinde enakı müshitelerile bildirrnele
rj lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicillerile 
snhit olmıyanlar ~at•ş bedelinin pay
laşma ından hariç kalırlar 
Alakadaranın icra ve iflfts şanunu

nun 119 uncu madde.ı i hükmüne göre 
tevfiki hareket etmelel'i n daha faz· 
la malumat almak i tiy~nleri:n 932-
359 numaralı memuriyetimiıde mev
cut dosyaya müracaatları ilan olu
nur. (3689) 

Laboratuvarı Mü-

Pendik Sarom Darülistibzarı için kapalı zarf usulile 200-300 
başdana münakasaya vazolunmuştur. 4-Eyliıl-932 tarihine müsa-
dif pazar günü saat on dörtle ihalesi icra edileceğinden şartna· 
mesıni görmek istiyenler her gün Müe~sese Müdüriyetine ve 
münakasaya iştirik etmek istiyenlerin yevm ve saatı mezk urda 
Fındıkh'da GOzel San'atlar Akadem:sinde Yüksek Mektepler 
Muhasebeciliğinde müteşekkil mubayaat komisyonuna muracaat· 
eylemeleri. (4090) 

Bir gazetecinin hatıra 
Sefalete düşen Prenses bir haf; 
süründükten sonra Befçikaya gel 
bildi. Fakat aşıkını bırakamıyorClıı ·' 

Süssüz, ziynetsiz bjr salonda 
oturuyorduk. Yercieki eski ha
lıda iri bir mürekkep lekesi 
vardı. Matcıta~iş bana yavaşca 

halıyı temizlemek için dört yüz 
kuron lazım! Demişti. 

iık mülakatamda Luizin dip'o· 
mat bir kadm olduğunu anladım 
bana dediki : 

- Bitabım. Düşününüz baba 
ne kadar gaddar o'sa babadır. 
Babam bana karşı çok hakıızhk 
etmişsede kendini gene sever· 
dim. Küçüklüğümüzde o da bizi 
severdi. Sonralan tanımamak 
istedj, Bir çok defalar kendisine 
mürHcaat ettim, bütün müracaat· 
larım boşa gitti . Bu gün bunla· 
rın heı:sini unutmak istiyorum. 
Meyus kalbimde yanlız çocuklu
ğumun ve gençliğimin hatıraları 

,, 
,, 

-
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y l "'-.. - 3 - Yazın : Kutamonu l\leb'usu İ 
1 , t'I ....................... Yel6t Çelebl i e ~r gtı ............................................................................... : 

1 ,, eı~eller Sultanı! Emret, zevcini bize 
te . erişmez hale koyayım ! ,, 

~ l'çı ban d 
.t~ hir tad;kie~i. ki: Ey hatun! 

dO: 1 Sevin , . fıyıın, Adım Çer-
.~, tıı .. ç tır. Bu 2 d 

bıı• • Uıtürı aman a ben· 
il ll'ba ... ı Cadı Yoktu a·· .. . 
ı; '< ar b . r. utun ıı· , 1 en un 

ı:ıı ll . Ilı-, Süfl• .. ~rrimden kor· 

tebeaaümle itinalık etti. (Ben· 
den çekinme. Ben senin yaırtın, 

taydaıınım (1]. Seni anan doğur• 
duğunda beni de &nam doğur· 
muıtu. Benim anam ıeni, ıenin 

anan beni emzirdiler. Biz ıenin· 
le emit kamit olduk. Ben seni bir 
kardat olarak ıeverim. Kardaıın 
Toygarın halini bilmiyorsun) di· 
yerek peri kızı ıüt hemtireıine 

ahvali bütün tafailitile anlattı. 
Zavallı kadın hüngür hüngür 
ağladı. 

Sandal ve yelken meraklzlarznzn " Lahana deresi ,, 

,ıtr~ hep L ~ alemin cinleri, ifrit· 
ıt "'nırn · 

ı tfaun k eınrıın altındadır. 
1 t edtt' 

0 uraaın dünyayı alt 

Alaca panayır ! - Denizde alz$ veriş 
geçmez ,, derler, ama ...• . 

,, 

ıt tı ıın. Büt" • 
ıı t· 'hk un cıhanı baıtan 
~ l '11dcrı adr, Yıkarım. Sen erke· 
1;-r.11t ' ' a.rnı ew .ı 11 orıı.. arından rekinme 

• YQtt' .. tın h . . " , 
e "" ~ S epıını bambaıka e· 
~f ""t\ıt.. en h · 1 \ltı •11! et ıç on arla zihnini 
~ "" ~ı, tedtnb~, . dedi. Ben zaten 
~~G ırı · k ti~ h~ Ilı, eö ı·· nıı aybetmittim. 

u -" tı n unı b .. t.. 1 w . ıı, rıa Ilı'· • u un var ıgım, 
f. S ~tdi ltj Uaahhar olmuştu. Ba-
~ d~ tttıtt\: E:y güzeller sultanı! 
~ !tı ~t\ııı >'tJ>!u anda zevcini ku
~ ol ''''" Yırn. Dağlarda batı· ·rr ı~ "ta 
~ ttt Y th Çarpa çarpa helak 
f 0

11 
~ol,%. Ut ateıte yansın, ıuya 

f ~ d~ eııd~e iıterıen yapayım. 
~ı~t J· fen kalmasın. lıter· 

ıı... e ı . 
1 -~~ h' erıtınez, zararı do-

ıı lt h l k 
~~ •011 fek .a.. e oyayım) dedi. 

ıı hol' h ıatedim. Artık ko-
'taı~\ına doladım. Sohbeti· 
tı~da lıftuın. Zevcim gelece

oıı bana bir ilaç verdi. 

Peri kızı (timdi iti anladın ya. 
Fakat ıabret, bu ıırrı kimseye 
açma. lnıallah bu y&vuz ıihirba· 
za biz galebe çalacağız. Sen tim· 
di bu malumatınla o biçare kuz· 
gunu çağır, Onunla konuf. Bak, 
sana kendiıini naııl tanıttıracak) 
diyip gözden kayboldu. Kalamış sahillerinin hu

susiyetlerinden biri, bede\·:ı 

yıkanmalr lmkAnını bol bol 
verir vaziyette olmasıdır. 

Diğeri de buradaki yi} ecek 
ıeylcıin bollur;u_ Şeıta!i, 

kavun, karpuz, mı5ır, ma· 
hallebi, simit. . Daha ne 
isterseniz, bur ad! bulabi· 
lirsiniz. Bilhassa cuma ve 
p:ı zar günleri, burası b:r 
.. ı\lac:ı panayır" hali~i alı
yor l ~hllr a koklat) dedi. Diğer 

~t. 8 \'erdi. (Bunu da ateıte 
ltjlli ak ne göreceksin) dedi. 

d 
11 

dediklerini yaptığım· 

Kadıncağızın kederden, endi· 
şeden o gece gözüne uyku girme· 
yip çini ıeherde [Suphu ıadık] 
gene ibadetini, evradını eda et· 
tikten ıonra kardatının kötküne 
gitti. Çerçi Sevinç bunu tıpkı kar· 
daşı Toygar ıe.klile halile kartı· 
ladı. Konuftular. Şakala9tılar. 
Eıkidenberi ettikleri ıohbetleri 
ettiler. Eskilerden konuftular. 
Kadın herifin halinde, §anında, 
hareketlerinde kıl kadar karda· 

Bostancıdan Kadıköyüne ka
dar bütün sahil cümbüş içinde .• 
Fakat siz iyice eğlenmek ister
aeoiz, bırakın öteki tarafları da 
doğruca KaJamışa gidin! Çünkü 
ötelerde, yani Suadiyede, Cadı 

bostanında , Çifte havuzlarda , 
Modada yalnız in an \'ar, kum 
var, kaya var, su var; halbuki 
Kalamışta bunlarla beraber ara
ba araba kavun karpuz, küfe 
küfe şeftali armut, kazan kazan 

~ e ne ·· · . ~, k goreyım. Zevcım 

~ b lııgun oldu. Oraya çır-
~ ~taya atıldı. Kapıdan 
~\ l.ıçtu gitti. Her gün gelir, 
' 11\.-,.fıaındaki ağaca ko· 

l{tı... d 

§ından farklı bir ıey görmedi. 
(Benim gördüğüm kadın dev i· 
di. Beni azdırmak iıtedi. Yoksa 
fu gördüğüm erkek mutlak kar· 
daıımdır) diyip bir de kargayı 

t d1 gın a gelir kartıma 
~t~' ltıahzun mahzun ağlar 
~ b~du. Yemek artıklarından 
~ ~lar verirdim. Gagaıile 
~td ar ~iderdi. Ağaçtan bi

t 
0 
erdı. Biz Çer~i ile kar-

tecrübe etmek istedi. Bahçede 
karga bunu görünce ağaçtan u· 
çarak yanına geldi. Ayaklarına 

süründü. Kadın ıırtını okşadı. 
(Sen kardatım Toygar mısın) 
dedi. Kut (evet) tarzında ba~ını 
salladı. Mahzun mahzun yüzüne 
bakıp (kardatım, beni bu zalimin 
gadrinden hi.laı et) der gibi ol
du. Kadın o kadar fena oldu ki 

.tttdik l'll.aşır, eğlenir, safalar 
·~ıı . 

• İ11.. tatab 
~! ltt k e~. burada ki Çertici 

t }~etı . kotkün beyi olmuı· 
( ~~· ~'I c;ıler, uıaklar onu zev-
d' ... ı, t,.. ~l" bey ki' d .. .. 
~,. C\ÖtJt • §e ın e gorur· 

lf ~ti. 't te hıç bir ıey değit· 
( :~, ll~a0Ygarın gayet sofu, o
f lıt~, () d ~a dü§kün bir abluı 
~~"ar 
" S "e.. b 0Ygarı görmeğe ge· t' tl,· ·•e . 1bi 'tls ır gün geldi. Çerti-
~etı ~tiit~~unıa hakiki kardatı 

4J G "t~· E:~kilcrden yeniler· 
ail'~f! t . ~lr yıl, dört ay bu 
~ tc 'sh. 

d ~~. ~ lo . . 
ı:ıltıı "eshil Ygarın hemı ıreıı 

'blt }'"&> e namaz kılıp ev-
dt11 ~' <f e\lf kuya dalmıştı. Rüya 
h • )\-t'~ er ki: Biçare gafil 

o~ 4ber· 'tın zavallı Toygar
t' ~da~~ \'.ar tnr? Bir ıene 

"ll Qet1 b · 
•t-.· ~tli.. •çareyi cadılıkla 

~ y•r ·• l'a. ı d, 1ı> , .. 1 Ptı ar. Karısı cadı 
't tt 'ar, ~. enerek onun karşı-
~ - . 'Uter J( 

tı.''t~ • a.rdatına im· 
~\ı ll'l h 
~o~. u r" 
• ~;;: 1!tir 1 uya.ya inanmaz. 
it "~·· • !t k 
. fe> lillde d e a.rda.şıın gözü· 
'>~ değj! Utuyor. Köşkte hiç 
"t \'el'9.... ltıernittir) d 

't dtr ... Qeı. F' er, ehem· 
•ab a hli Y l akat aırasile üç 

~l'j" 'h a L o da rüyalar .. .. 
1· ~~ Qer "akt· gorur. 

, 
1 ı1.,~So~ ?niit .1 •on rüyası 

ı "i~~t • hu~ur ~~•sır olup ke
~ı> 't lle.rnaı ~ ~ apteat aldı. 
'~bb· l\nrı ta&)~ dr. Yere ka
l'delt 

1
' beni bua.ta Yalvardı. 

~la... dınJığ arııık endi
, da&. lti . .A.ğ~ çıkar) diye 
ıJı~ ~ te reli adı, •ızlr.ıdı. O 

• &'ıl'ltı • ' uıun b ~\el ıı, liur· . oylu, 
'- l>eyda o ı gıbi bir ka-

ldu. liuı bir 

az daha haykıracaktı. 
( Deııam Pr/ecck) 

'uf-T-ay-d"'.'"a-f-=-Bi;-iJükün dmgi, bir 
çiftin eşi demt>Tdir. Yalnız (tay) da 
bu manayadır. J:ıki akidede lıer do
ğan çocuğun mutlaka perilerden bir 
de eşi olurdu. Bazan çocuk pcrüerc 
karııırdı (ki sinirli dediğimiz) dir. 
Uf ürül.:çülcr türlü clsunlarla onu 
perilerden kurtarırdı. 

Eyüp Sullı icra .llemurluğundan: 
Balatta Karabaş mahalle inde Di· 

bek sokağında 90 numaralr 3()..-jO 
metro murabbaı ve beher metrosu 
2 lira .'}() kuruştan tamamı 76 lira 
takdir edilen bir kıt'a arsanın birin-
ci artttrmada 50 liraya talip zuhur 
etmiş_<:.e de krymetini bulmamış fazla 
bedel ile ba kn talip zuhur etmedi· 
ğinden ikinci ar\tırma surdile satr
laraktır. 

Satış artnamesl 26 .Ağustos 932 
tarihinde divanhaneye talik f'dilerek
tlr. 4-9-932 tarihine mü adif Pazar 
gÜnü saat 14 ten 16 ya kadar açık 
arttırma suertile satılacaktır. 
Arttırmaya iştirak i~in yüzde 10 

teminat ak~esi alınır • 
Müternkim ,·ergi, tan1jfat, ,·akıf 

icare~i arsa sahiplerine \'e dellaliye. 
si müşteriye aittir. 
Hakları tapu sicillerile sabit ol

madrkça ipotekli alacaklılar diğer P.• 

lakadaranın irtifak hakkı sahiplerine 
ilan tarihinden itiharen 7 gün i~inde 
enakr müsbitlerile bildirmeleri la
zımdır. Aksi halde haklan tapu si
cillerile sabit olmıyanlar satr~ bede· 
flnin paylaşma~ından hariç kalırlar. 
Alakadaranın icra ve ifla~ kanununun 
119 uncu ımadde i hükmüne göre tev· 
fi.ki ltareket etmeleri ve daha fazla 
maltlmat almak istiyenlerin 932-361 
numaralı memuriyetfmi7.de mevcut 
dosyaya müracaattan ilan olunur. 

(afl.12) 

mısır, tencere tencere dolma ve 
tabla tabla muhallebi, helva, si
mit var. Hani zannedersiniz ki 
Edirnekapı dışarısındaki meşhur 
mısır tarlası ayaklanmış da bu 
sene olduğu gibi Kalamışa geç
miş! On gün evvelkı yazımda 
dilber Marmaranın Samatya ve 
Yenikapı sahilleri için "Diragon
Jar plajı,, demiştim. Karşı taraf
taki Kalamış sahiHeri için de 
"Demokratlar plajı ,, dersem , 
hak yerini bulmuş olur. 

Eskiden bazı sandal ve yelken 
meraklıları tarafından "lahana 
deresi,, denilen Kalamış kuyun
da cuma pazar günleri kuru:an 
Alaca panayırın en hoş tarafı 
suda ve kumda oynıyan çocuk
Jardır. 

-Başka yerlerde su ile kuma siz 
para mı alıyorsunuz? Peki öyle ise, 
işle biz de burada bedava tara-
fından l:öyle eğleniriz 1 , 

Diyen Kadıköyünün ne kadar 
mangiz tutmaz çoluğu çocuğu 
varsa hepsi buraya damlıyor, 

hepsi burada sudan çıkıp kuma, 
kumdan çıkıp suya dal:ırak fe
lek ten yazlık kam alıyor. 

Euranm bir hususiyeti daha 
var ki satıcılar bile burada ek
seriyetle bacaklar sıvalı suyun 
içinde dolaşıyorlar. Bakıyorsunuz 
etrafı yosunlu kayalarla çevril
miş küçük ve ılık bir gölcüğün 
içine dört küçük külhanı yan 
gelmişler mısır geveliyorlar, bir 
az ötede, arkadaşı göbeklerine 
kadar suya ve göbeklerinden yu-
~ı kuma uzanmış birkaç mi
ni mini kız yattıkları yerde kar· 
puz kemiriyorlar, daha ilerideki 
bir gölcüğün ortasına bağdaş 
kurmus iki delilrnnh su içinde 
P"tlıcan cfolm:>~• ,,;~orı:> ... 

------

, 

Buradaki ıeyyar kavun kar· 
puz arabaları bile denizin içinde 
dolaşıyor ve denizin İçinde alış 
veriş ediyorlar. Hani kim demiş· 
ki "eşek sudan geçmez,, Diye. 
Bakınız, şu resme, eşekler bile 
yarı bellerine kadar su içinde 
dolaşıyor. 

Kalamışın sandal ıefaları da 
pek tatlı, ve buradaki sandallar 
Y enikapı sah illerindekinden çok 
ucuz, eğer bir az kürek çekme· 
sini biliyorsanız, yirmi beş kuruş 
verdiniz mi idi Modayı, F enebah
çeyi devreder ve denizin en pil· 
rüssüı, en temiz yerinde doya 
doya bir de banyo edersiniz. Bu
radaki sımdalların da Yenikapı
dakiler gibi şık şık isimleri var : 
Kısmet, Mukadder - Cevat F eh

minin kulakları çınlasın - inci, li· 
le, Fethiye, Safa, Papağan, Civa 
Soluk, Voyvo, Yalı çapkını. isim· 
terini saydığım bu sandallardan 
yanlız sonuncusuna pek acıdım 

doğrusu, çünkü zavallı çalı§a 
çalışa yorulmuş, bitmiş, kendisi
ni bir külçe halinde çekip orada 
çaymn kenarına ve ters yüzüne 
uzatıvermişlerdi. Artık zavallının 
ne yüzüne bakan vardı, ne de 
halini batrını soran • 

Kalamışan denizi, kumluğu, 
kayalıkları kadar sahildeki yem
yeşil bostanlarına da diyecek 
yok 1 Hergün sabah akşam bol, 
gümrah ve buz gibi kuyu suyu 
ile sulanan bu canım bostanlar· 
daki koyu kadife donlu patlı· 
canlarla, tombul Ye ablak çeh
reli sırık domatis'erine pek ba
yıldım, hele bu bostanların dört 
köşe ve mustatil nefti çardak· 
Jarı altında ikindi kahvaltısı ya· 
pan o civar Hanımlarını iştahlı 
iştahlı ağız şapırdatışlarma ne 
kadar ağzımın suyu aktı bilse
niz 1 Bereket versin kenardaki 
Sıtkı Beyin salaştan gazinosuna! 
Orada peynir, zeytin, sardalya 
füan varmış 1 

KaJamışın bu yazlık gazinoları
nı tutanların yerinde ben olsam 
o salaşların yanlarına birer de 
portatif karyola kurar ve bunları 
geceleri evlerinde sıcaktan, pire
den, tahta kurusundan uyuyama· 
yanlara yirmi beıer kuru~a kira-
,,, .. ,:1 • ...,, 

1 ..-. 
j Kalamış sabtnerfnde :rı: 

ıkanmıya ıkın, akın gelen• 

1
1cr arısında, bütfln Kalamıı 
ve Kılımı~ı civar yerlerin 
çocotlın ekseriyeti tetkil 
eder. llunlınn anneleri, 
babalan da çok defa kıyıda 
oturarak, heın çoeuklanna 
nezİret etmekte, heın ak· 
tım safası yapmaktadırlar. 

ltte reslınlcrlmiz "Demok· 
ratlar plAjı" nın ba~lıca bu-

• suıiyetlerlni gösteriyor 1 
Aktam üstü Kalamış dönüıü 

ba~layınca gündüzkü alaca pana
yırıo başka bir çeşidi ve daha 
zarifi Kurbaialının ağzında baş
lıyor. 

Kağıthane ile Göksu rahmete 
kavuştular amma, Kurbağalı bi
li eski canlılığını, eıki neşesini 
muhafaza ediyor. Hele gün ba
tarken KuıdiJindeki tren köp-
rüsü ile Yoğurtçu burnu san· 
daldan görünmüyor. 
Kadıköyünde oturup ta bu 

mevsimde akşamları bu geniş 
ve yilzü ııcak koyda yelken sa· 
fası yapmıyanların akıllarına şa
şayım 1 Ben bile geçen cuma 
akşamı Yoğurtçudan klllüıtür 
bir kira sandalına atladım. Onun 
dümenci tentesine benziyen dart 
yerinden yamalı ve çok esmer . 
yelkenini açtım, eski denizcilik 
hatıralarile başbaşa sağa ıola 
birkaç voltadan ye Modada bir 
iki denize dalıp çıktıktan sonra 
tamam bir arpa boyu yüksel· 1 
dim 1 

Suadiye gibi, Büyükdere gibi, 
Cadıbostanı gibi, hatta Flfirya 
gibi paralı kumsallara gitmiyo 
keseleri müsait olmıyanlara tav
siye ederim : Kalamışın demok· 
ratlar plajı, fiıebilillAb, hergüo 
kendilerini bekliyor. 

Osman Cemul 

SEYRISEFAIN il 
Merkezi idaresi G:ıl:ıta l.:<iprülıa~ı B 2623 

ŞoLe A, Slrlı.:ccl 1\luhürdır zade ilan 22640 

lzmlr • Pire • isken deriye 
postası · 

(Ege) 16 Ağustos Sah 11 de. 

Trabzon postası 

(Karadeniz) 17 Ağustos Çar· 
şamba 18 de. 

lzmlr • Mersin postası 
(Konya) 17 Ağustos Çar

şamba 10 da Galata rıhtımın-
da~ kalkarlar. (4039) 

Levazım ambarında mütera· 
kim köhne ve sağlam ağaç ve 
demir fıçıların heyeti umumi
yesi gerek peşin para ve ge· 
rek idaredeki matlubalların· 
dan mahsup suretile sahlacak· 
tır. ihale 17 • 8 • 932 tarihinde 
saat 16 da temidat % 10 dur. 

!4065) 
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s.ıo s.11 muştur. Taliplerin prtnameleri görmek üzere her gun. e 1 - 1ıte yeni hizmetçiniz, beye· 
fendi. 

İhtiyar köylü kadın, elinden 
tuttuğu on dört yaımdakl, üstü 
ba91 periıan bir kızcağızı, müte
kait Hilmi Beye doğru itti. De
mek artık, Hilmi Bey böylelerinin 
elinde kalacaktı. Ne yapanın, 
madamki bafkaları yok ••. Naçar. 
' -:- ismin ne, kızım? 

Cevap yok. 

Köylü kadın, onun yerine ce· 
vap verdi: 

- Pek mahçuptur da, beyim .. 
Sıkılıyor. ismi Havva kızdır. 

- Okuma biliyor mu? 

- Çok değil. Fakat bir öğre· 
ten olursa .•.. 

- Heaap tutmasını bi~iyor mu? 

- Çok değil. Fakat bir öğre· 
ten olıa •••• 

- O halde ne biliyor? 

- Çooook !... Tavuklara yem 
verir, çalı çırpı 'toplar, kuıların 

ıuyunu değiıtirir •.• 

- Mükemmel... üstelik, ıaçına 
fiyango yapmasını da biliyor, 
bak .. Göster bakayım ellerini kı
zmı? ... 

- Güzel... güzel... Bak turada 
ıabun var, al da git bir ellerini 
yıka! Yıkanmasını biliyor mu· 
ıun? İımi ne demiştin, nine? 

* - Havva kız! 

- Biraz uzunca, "kız" ı bir ta-
rafa bırakalım da sadece Havva 
kalım .••• 

Havvanın annesi gidince, Hil
mi Bey a§çı Selimeyi çağırmıı 
ve: 

- Selime, demi§tİ, t§tc aana 

bir muavin. AI, üstünü baımı te· 
mizle, iyice giydiriver. Sana bir 
az zahmetlice olacak ama! 

Hiçte zahmetli olmamqtı. 
Havva, Selimenin dolabında ko
kulu bir sabun görünce, kendi 
kendine yıkanmaamı öğrenmitti. 
Sonra, tırnaklarını koltuklann 

pembe kadifelerine sürte sürte 
cilaladı, sürme bulamadığı için 
ocak kurumile sürme çekti. 

Bir gün Hilmi Bey, eline bir 
gezele vermiş ve: 

-Oku! 
Demifti. Fakat kız, gazeteyi 

başaşağı tutuyor, daha resimlere 
balanasını bilmiyordu. 

- Zavallı kız, seni mektebe 
götüreyim • .Alqam üzeri dönün• 
ce, tavuklara yem verir, kutların 

ıularmı değiıtirirain. Sonra da 
yemek vermeğe vaktin kalır. A-

ma söyle bakayım, okuyup yaz7 
ma öğrenince bana te§ekkür e
decek miıin? 

Havva, göğsünü tiıirerek • 
• ne de çabuk büyümüıtü? -
efendisine teminat verdi. 

Havva, mektepten pek hoglan
mı§tr, ve köy hocası da 
ona iyi muamele ediyordu ve 

çiflikle mektep arasında bir or
man olduğu için, zav&llı kız y~l

nız dönerken korkmasın diye, 
onu, akşamları ormanın öteki 
ucuna kadar götürüyordu. 

Hilmi Bey, bir gün, Havvanın 
mektepte neler öğrendiğini an· 
lanıak istedi ve sordu: 

- Allah nedir, söyle bakayım? 
Havva, siyah ve gür kirpikle

rini biribirine çarpbrarak, siyah 
kömür gibi gözlerini açtı. 

Ve Allahın tarifini ancak bu 
ıuretle yapabildi. 

Hilmi Bey, katlarım çatmııtu 

- Aptal kız, sen Allahın kim 
ve ne olduğunu bilmiyorsun? 
Dinle, sana söyliyeyim. O, gökle
rin, ve yerin en büyük ef endiıi· 
dir. Senin ve benim ve her ıeyin 
efendisi. Anladın mı? 

- Anladım efendim. Sizden 
de daha büyük bir efendi değil 
mi? 

-Evet. 

Gün batışı 

Sabab namus 

ôtl• • 
1k1ndl • 

Akşam .. 

Yata • 

lm.sak • 

19,08 19.07 saya iıtirak edeceklerin muayyen gün ve saatlerde Ezıo 
3.32 3,.CJ4 ri sabnafma Kom. na müracaatlan (623) f3734) 

12.18 12.18 Cins Miktan ihale tarihi 
16.08 16,07 Sade yağı 16000 24·8·932 Çarşamba 
19 08 19,07 Uo 450000 24· 8· 932 Çarşamba 
20

·
52 20

•
50 Sığır eti 152000 25·8·932 Per~mbe 

Yılın geçen 

Günler' 

Yıtm katan 

Günlen 

3
·
15 3

•
17 

Arpa 650000 25·8-932 Perşembe l 219 220 I Kuru ot 480000 25·8-932 Perıembe 
l • ~ • 
J 

146 145 lzmirdelıd kıt'at iç.in 54000 ki- Izmirdeki kıt'at için 
Fakat Hilmi Bey onun tahsili- L -" Jo koyun eti kapalı zarfla müna- kilo un kapalı zarfla. 1112;ı ni kontrol etmek istedi. Ve bir HA y A _ Dün sısakhk azami 25,5 kasaya konmuftllf'. ihalesi 22.8- ya konmuştur. Ibalesd dJt· 

gün mektebin önünden geçerken asgari 17 derece olarak tesbit edil- 932 paıartui giloü saat 15 tedir. Sah gilnü saat 16,30 • 
pencereden jçeri baktı. Hoca, mi.,tir. Bugün rüzgar mütehavvil Taliplerin lzmlr MUıtabkem Mev· Jiplerin lzmir Müstah~~:cl 
ders veriyordu. Bütün çocuklar sür'atle esecek, hava ekserlyttle açık ki SL Al. Kom. na müracaatları. Sa. Al. Kom. na 01

9
°
7
) . 

olacaktrr. (5>8) (3609) (5 ... ·'--:"" dikkatle dinlerken Havva, paça ~ .... 

bağile ıneıguldü. J HAD YO J lstanbul ticaret müdüriyetin· Eyüp Sulh icra JJ/cnıurld!t 
Tahıil tarafı bertaraf, HaYVa· B giln den : 42 buçuk metre murabba1 f.jJI 

nın eli, ev i•lerine yatmı•h. Da· ------- a metresi iki yüz elli kuruş • ~ 
ıı ~.... IS ı d 9 •· da Rehin üzerine ödünç para verenler . · ~ ha on altııım bitir:memill olması· TANBUL - l8 en 1 za "--. r mı on bin altı yüz yırını ti 

"J" gramofon, 19,30 dan 20,30 za kadar hakkındaki nizamnameye te\.iikan icrayı t takd' d'J Balat ,, na rax.-... n ıofnıda aayet iyi biz- cnd · · kıyme ır c 1 en _.ıll" 
_...... • Meliha Hanım \ "C Yesari Asım Bey, san'at etmek üzere k ısıne mezumyct baş mahal14$inde dibek cıı.uıııll 

met ediyordu. Yalmz, misafirle- 2o,a0 dan 21 e kadar stüdyo kuarteri verilml~ olan lstanbulda Ve.uıccilerde 
88 

mükerrer numaralı ar~ lr'· 
re yemek verirken, onlann sol tarafından Mozar, ~r den ~2 ye kadar Cama Ali mahallesinde Tramvay cadde- mı birinci arttırmada elli 1 ·tı 
omuzlanna yaslanıyordu. ~afiye Hanım ,·c arkadaştan, 22 den ıinde 91 numaralı tica.reıglhtı maaş lip zuhur edip fazla. bedel ~ JJ 

d d ,:111 ,. it bununla kalsa iyi. Hilmi Bey 22,40 a kadar Necip Bey orkestrası. cüzdanı ıeminau mukabilin c ö ünç p:ı· cıkmadığından 've kıymc... ,_ 
\rıvA 1 A (517 2 m) I 1 30 11-t ıa \'ermek sao"atını ifa etmekte iken '24 • d ğ d ·k· · ttırl1J3 • bir ıün ne gönün? Kendisine J. • - •• uo; - ma ı ın an ı ·ıncı ar 

hovcn musikisi - 12,SO senfonik kon· J\lart J 9"lt> .. t:ırihindt: \'efat eden !294 satıla"'·aktır ut misafir gelen akademi aza- ., "' · " .. 
ser - 14 musiki - 16,SO konser - ıarihlnde Filfbedc do~muş incezadc ls· Satış ~a:rtnamesi 26 A~11;d1 

l&rından biriıi, kayık tab~ğm al· 18 konser - 21 konser - 23,15 dans maıl Hakkı beyden yuııında zikrolunan tarihinde divanhaneye t.-tltk ~Jil 
tından, Havvayı gıdıklıyordu. musikisi. muameleden dolayı her ne suretle olum tir . ._9-932 tarihine ınnsr~ 

Okuyup yazma bilmemesine BÜKREŞ (394,2 m) - 13 plak - olsun allkası olanlann haklannı talep ~ar günü saat 14 ten 16 ~;. 
raimen, nasıl oluyordu da bu kü· 14 plak - 18 orkestra - 19 orkestra etmek üzere üç ay zarfında evra!lı müs- açık arttırma suretile sııtı ,fi 
çük kız bu kadar ilim, ve hür- 20,40 plak - 21,05 oda musikisi - bitclerile müdüıiycte müracut eylemeleri Arttırmaya iştirak için > 
metli insanları teshir ediyordu? 21,45 konser - 22,15 plak. ve bu miiddetin hitamında müıeveftanııı teminat ak~e;;i alınır. • t. 

ROMA (441,2 m) - 21 plak - 22 me,·cut teo;ıinaıı vercselerine iade edile- ~lüterakim wrgi, tanııCtı 
1 Hem ıon günlerde çifliğe gelen 

1 
icare<:;i nr"'a sahiplerine dt opera. ceğindı:n bu baptaki müracaat arın mes· .,. 

misafirler çoğalmııtı. Hilmi Be· BUDAPE.ŞTE c 550,5 m) _ 1 ı rnüsteriye aittir. .~ 
mu o1mayacatı nizamname! mahsusunun ~ §Y, 

yin ihtiyar dostları, müte• musiki - ı 2,30 konser - J 6 konser - 15 inci maddesine tevfikan i!An olu- Hakları tapu sicillerile t 
kait pa•alar filan ... artık ziyaret· 17,15 asken musiki - ıao:ıo Çigan maaıkça ipotekli alncaktıl• ;\' "-' nur. •3687) 
lerini ııklaıtırmı§lardı. Hilmi B. orkestrası - 20,l5 musi"i - 21,35 alatmdaran•n irtifak hakki 
onların hep kendisi için geldik· orkestra - 23,15 konser - 24 Çıgan lstanbul üçüncü icr&5Jndan: ne iJan tarihinden itaib~:rtll )iı' 

orkestrasr. Bı'r borcun tem·10•1 ·ıçı'n mabcu.. içinde evrakı mtisbitelerılt Ierini zannederek memnun olu- .. 
MOSl\OVA 0304 m) - 13 havadis ve paraya revrilmesioe karar leri liıznndır ~ 

yordu. 15 musiki - 17,IO muslkl - 18..10 :.. Ak i halde Hakları tapu,.,., 
Bir gün, çifliğe, Hilmi Beyin mu!'iki - 19.10 musiki - 20,10 musi· verilmiş olan büfe ve halı ve F.ahit olnuyanlar satış bcdıt"' 

torunu darülfiinunlu l>ir ~ ı- ~u :ı-;ı.__ ~-· .ı.---~~.-.· .. ~·~,...:ı~O..A~-932.:=iatihind 1-•- ~--=• l:alu~lA.~ 'j: 
tili geçirmeğe gelmitti. Hilmi B. VARŞOVA 1141 ı m) - 13.30 9 dau 10,30 kadar Şişlide Ka· Alfıkadarlarin icra ,·e ~t ,~ 

H d d k l orkestra - 1410 konser - 15,tO kon- mer Apartmanında birinci rtçık nunun 119 uncu madd('61 ti 1' 
onu, avvaıun o asın a ya a a· göre <te,·fiki hareket etmele .ıı 

ser - 15,:iO kon~er - 17 05 plak - artırma ile satılacaktır. ıs"' 
mum mı? 18 konser - J9,20 mu!lkl - 21 filar- tut fazla malfımat n1mak 

Artık kızmııtı, Havvayı çağır· monik konser. TaJiplerio mahallinde memu· rin 932--362 numaralı meJTlt1 ~ 
dı: KÔNIGVüSTF.R HAV7.F:N 11635 runa müracaatları ilin olunur. zde me·rcut dosyaya ınilrf 

- Defol, dedi, defol git. Çif- m) _ 7 jimnastik _ 7,ıs konser _ (3677} ilan olunur. (3693) 

liği altüst ettin. Yarından tezi 13 plak - 17,30 konser - ~2 senfo- , J d J -;::;-. df 
yok, seni ıözüm görmesin. nik konser. Ankara l 1aiia Basrnii 1en is ıgnı 

O akşam, gelip Hilmi beye, p,\RIS 11725 m) - 8•45 plak - Birinci madde - Bedeli ke3şfi 23780 lira ve 68 kunışts~ 
ıığırtmaçın oğlu ile, kahyanın 9

•
30 jimnastik - 13 plak - 20 musi· ret Ankara - Çubuk yolunun 21 - 31 inci kilometreferı 

ti - 21 dans. 
oğlunun Havva için vuru§tukla- smda taş ihzarah mukavele tarihinden itibaren 45 gün ıs t 
rını bildirdiler. Altmıt ya!ların- a Yalo\·a tıuası Tapu memurluğundan: ikmal edilmek iizl'!re kapalı zarf usulile 4·8-932 tarihinden 1; 
da olan kahya da, çifliğin vari- Yalo•anın Rüstem Pa,a ma· tarihine kadar 26 gün müddetle münakasaya konulnıuştıı ' 
d t·ı be b k 't · H haU .. sinde sakin iken vefat eden k · d h'l ı k · t' ı · a ı e ra er açıp gı mı§, av· " na asaya a ı o ma ıs ıyen enn: . 

1
...., 

va ile beraber lstanbula gitmek lsmail Hakin Efendiye ait Dibet Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 1783 hra 50 ~ .. e 
üzere, onu, istasyonda beklediği- sokağında kain bir kıt'a arsanın Vilayet idarei Huausiy~si besabına bankaya tevdi etti.klet1~J 
ne dair haber bırakmııtı. vereseleri tarafından muemelei makbuz seoedini veya milli bankalardan birinin temıoıt 

Artık Hilmi Bey deli gibi ol· intikaliye icrası için müracaat bunu yahut milli esham mukabili Mubasebei Hususiyedcl1 
H d vaki olduğundan mezkur arsaya cak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

~;~: emen kızın ° asına çı· hem hudut olan ~oktor Hamdi ikinci madde - Münakasa evrakı ke.şfiye ve şeraiti 111' 
_ Seni kahpe ıeni, ded;, bü- Efendinin ikametgahı malum ol· sın~ tevfikan icra edilece.ktir. _ -;e 

madığından hududuna tecavüz Üçüncü madde - Talıpler 661 numaralı munakasa . ~ 
tün çifliği altüst ettin. Artık ta.on olup olmadığı hakkında muma- kanununun ouutıcu maddesi mucibince ihzar edecekleri (JI 
saatin geldi demektir. Seni ken- zarfı 1.9-932 per-mbe gtinli saat 15 e kadar VjJayet J:t -'" ı· ı k •~ k ..... ileyhin imza vermesi iktiza ey· r D' 
uı e ım e ıtır ııuur esecegım. Encümeni Reis1ig·ine makbuz: mukabilinde tevdi edcce .. klC··' & 

Genç kız korkudan tiril tiril lemekte olup tarihi ilandan iti- d 9 932 b pU r 
haren 10 ımu zarfında bu husus Dördüncü ma de - Münakasa 1- per§em e gu titriyordu: b -

_ Beni keıecek misiniz. efen· hakkında Ya1ova tapu idares:ne ra Viliyeti Daimi · Encümeninde yapılacaktır • y• 
dim? mliracaat eylemesi veyahut ta- Beşinci madde - Evrakı keıfiye ve projeyi görme~;:ye!İ 

rafından msaddak bir vekil gön· ziyade mafümat almak istiyenlerin her gün Ankara .. 
1 Diye sordu. Hilmi Bey, el!ne D J • a>U 

dermesi ve bu müddet zarfıoda fıa Başmühendisliğine veya Encümeni aimi k~a emıne büyük bir bıçak almı§tr. 
_ EYet, dedi, hem haydi ha- müracaat eylemediği taktirde ları ilan o~unur. (3954) • J 

kalım, hazırlan, dua mi edeı:ek- talebi vaki veçbile verese namı· p d 'k S La"' boratuvarı ~1ücliil 
sin, ne yapacaluı:ı, Allahm hu- Da intikal muamelesinin icra edi- en 1 er om 
2 uruna çıkınağa hazırlan! Jeceği ilan olunur. (3695) ğünden: 

Kilo Havva sapsarı kesildi, kekele- rıhyordu: 60 ()()() Saman • 
di: · bayt•'' - Demek, diyordu. Bunun i· 75,000 Arpa Pendik bakteriyo!ojibanei 

- Allahın huzuruna mı çıka· çin de ıüsJeniyorsun h&, yoksa ] 0,000 Ot f 
cağım? Sizden daha büyük olan onu da Akademide aza mı 200,000-150,000 Saman p d 'k S darii6-'. 
efendinin, yerin göğün efendisi· zannettin? Vay hınzır vay... 120JOOQ-100,000 Arpa en ı erom ii~ 
nin mi? Havva, efendisinin güldüğünü Pendik bakteriyolojibanei baytari ve Serom dar el' 

- Evet, hınzır .... Evet.. görüp memnun olmuıtu. Birden· miieueseleri tarafından mübayaası telıcarrür eden yukalf 
Havva derhal toparlandı. He- bire gidip kollannı boynuna do· ve miktarlan g<>sterilen arpa, saman ve ot kapala .ıar 

men çantaııru aldı. içinden pod- ladı. Hiddeti, büsbütün geçmiı münakasaya vaıo1uomuşhır. 28 Aiustos 932 tarihıne 
rasını, boyasını çıkarip, en bü- olan Hilmi Bey tuhaflaımıı, f&· pa.z:ar günü saat 14 te ibaleai icra kılınacağı~~ao '·~}<~ 
yük efendinin huzuruna çıkmak §ınnı,tı: görmek istiyenler her flin müeuese müdiriyetı ıle Yu e~ 
üzere hazırlanmaja baf l&dı. Bu - Vay hınzır vay... tep1er Mabasebeciliğine Ye vermeğe talip olanla."~ /e 
manzara karıuında Hilmi Bey Diye kekelemekte devam edi- saati menürda Fındıklıda Giizel san'atlar akademısıo • 
day•Mmallllflı Kahkah~an la- yordu. mektepler muhuebeciliğinde müteıekkil mübayaat ko 

m'hıte--nt ""'t~"!e•L {'{906) 



• 

=---=-- --

• 

- Hayr~t 1 bu adamın sırhndaki ne ? 
- Ne olacak J btr dağ 1 
- ? •• ?il 
- Hem de ıo.ooo ton sıkletinde ! 
- ? ? il 
- Fakat dikkat et 1 nereye basıyor ! 
- Evet ! Qördüm : 

Tlİ RKİYE ZiRAAT 
BRNKRSI 

7-..-fJ.~ 
.. 

ZiRAAT BANKASI 
nın kumborAlarına 

T .ımam~·· Bu adamın 
ZiRAAT BANKASI 

rida hir 

Tasarral Hesabı vaı l 
l ~ . 1\ 

• '· ı 1 .. . • • • - '" 
'. . 

... Öy), ise, daha bunun Qihi iki yük taşır ve 

Sırtı Yere Gelmezi 
• ._ t • T'- • ' J _.·., ·~ ·.... • 
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Saraçhane Başında l\lünir Paşa kon:ığında 

Leyli Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif Vek:lleti celileslr.in 5 4 · 932 ıarih ve I 8676 numerolu ernrile bütün mekteplere tamim edildiği üzre re(mt 

muadeleti tasdik edılmiş olan mektebimizde talebe kaydına başlanmıştır Ecnelıt lisanlarına ilk sınıflardan itib:ıren 
başlanır. Nehari talebr- mektebin hususi otomobil ve otobüslerile nakledılir. fler gün saat 10 dan 17 ye kad:ır kayıt 

A •••••• muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda po(ıa ile tarıfname gi5nderilir. Tel. 20530 -

Merkez Kumandanhg~ ı 1 oor.8

i\~T:,~~L0~amı 
BAKTERiYOLOJi L.ı\BORATUVARI 

Satlnalma Komı·syonundan. (Jmum kan tahlilı'ltı. Frengi noktai 
• nıız:ırından (\Vac;scrmanKahn teamülleri 

Askeri Baytar mektebine ~aydı kabul şeraiti : kan küreyvatı sayılmaq, tHo ve ısıtma 
1 _ Tam devreli lise mezunu olmak. hastalıkları teşhisi, idrar. balgam, ce

rahat, kazurat ve su tahtilnn, Ulcra 
2 - Hüsnühal mazbatası. mikroskopi, hususi aşılar istihzarı 
3 - Velisinin kat'bi adilden musaddak taahhüt senedi. K:ında üre miktarının tayini 'e kanın 

T k sedimaitation sür'ati. Di\·anyolu'nda. 
4 - am teşe küllü bir hey' eti sıhhiye tarafından verilecek 189. 1'e-Sultan ~1ahmut türlıc:si ~o, 

bir raporla tamüssıbba olduğu anlaşılmak. lcfonlsc. 20981 ___ .. 

5 - Talip olanlar için Türkiye Cümburiyeti tebaası bulun
mak ve Türk olması esastır. 

6 - Talıplerden lstanbul'da bulunanlar yukardaki maddeler
de zikredilen vesaiki pullu bir istidaya bağlayarak altı vesika fo
toğrafıle birlikte Haydarpaşada Askeri Baytar tatbikat mektebi 
müdiriyetine taşrada bulunanlar bulunduğu mahallin As. Şubesi 
Rs. müracaatta bulunacaklardır. 

7 - Kaydı kabul 15 Eyliıl 932 tarihine kadardır. (1:>2) (4073) 
-------------

•pım-•~-!llw•... Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari ,, 
11 tikldl Li 

ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

L 

BUtUn sınıfları mevcuttur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, J>az:ırtcsi, Çar~amha ıı;ünlcri saat J O dan 18 c kadar 

milracaat olunabilir. 

Şehzade başı Polis merkezi arkasında 
Telefon 22534 --------

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Mektep inşası 
Kadıköy ikbaliyede inşa edilecek ilk mektep binası kapalı 

• zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar şartname almak ve 
keşif evrakını görmek i.!zere her gün Levazım müdürlüğüne mü
racaat etmeli, münakasaya girmek içinde teklif o unacak bedeltn 
yüzde yedi buçulu nisbetinde teminat makbuz veya mektubu ile 
teklif mektuplarını 5-9-932 pazartesi gü:ıü saat Oll be~e kadar 
Daimi Encümene vermelidirle . (4105) 

itfaiye memur ve efradı için imal ettirilecek 424 çizme ka
pah zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olan!ar ~artname al
mak üzere her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, mü
nakasaya girmek için de 350 liralık teminat makbuz veya mek
tubu ile teklif mektuplarını 5-9-932 pazartesi günü saat on beşe 
kadar Daimi encümene vermelidirler, (4109) 

Beşiktaş Belediyesinden : Arnavutköyünde Amerikan Kız 
Koleji mektebi önündeki Belediye malı iskele bir sene müddetle 
icara verileceğinden talip olanlarm 21·8-932 pazar günü saat 15 
te Daire encümenine müracaatı ilan olunur. (4108) 

Beşiktaş Belediyesinden: Beşiktaş Valde çeşnesinde Namaz· 
gib ittisalindeki tütüncü barakasının bulunduğu mahal bir sene 
müddetle ve pazarlık suretile icara verileceğinden talip olanların 
21.8·932 Pazar günü saat 14 de Daire Encümenine muracaat
ları ilin olunur. (4107) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığınd~n: 

ELİTE~ 
Y eclimallar Sergisin
de en }?azla rağbete 

MAZHAR OLAN 

Çikolatadır. 

Eyüp Sulh icra ı'lemurluğundan: 
4·1 metre murabbaı beher metresi 

2:>0 kuruştan tamamı 110 Jira ve iki 
hissede bir hisse ine isabet eden 55 
lira üzerinden Balatta Karaba~ ma
hallesinde Dibek caddesinde SS mü
kerrer No.Iu bir kıt'a arı-:anm 2 hil"• 
sede bir hi~sesine !iO liraya talip zu
hur edip fazlasına talip zuhur etme
diğinden ve kıymetini de bulmadığın
dan 2 inci arttırma suretile satıla· 
cakt.ır. Satış şartnamesi 2~932 

tarihinde divanhaneye talik edilecek 
tir. 

4-9-932 tarihine müsadif Pazar 
günü saat 14 ten 16 ya kadar arttır
ma suretile satılacaktır. 
Arttırmaya iştirak i in ü:.r.da 10 

temınnt a <çesi alınır. 
Müterakim vergi, tanzifat, Vakıf 

karesi arsa sahiplerine ve dellaliye 
si mü§teriye aittir 
Hakları tapu sicillerile sabit ol

madrkça ipotekli alacaklılar diğer 

alftkadaranın irtifak hakkı sahipleri
ne ilan tarihinden itibaren 7 gün 
içinde evrakı müsbitelerile bildirme
leri lazrrnd1r. 

Aksi halde haklan tapu sicillerile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalrrJar. 
Alakadarların icra ve iflas kanu

nunun 119 ncu maddesi hükmüne gö
re tevfiki hareket etmeleri ve daha 
fazla mallımat almak istiyenlerin 
9:l2-360 No. mcmuriyetimizde mev
cut dosyaya müracaatları 

ihln olunur. (3683) 

Askeri fabrika
lar llAnları 

Askeri fabrikalar için bir ope
ratöre ihtiyaç vardır. Talip olan
larm v~sikalarile beraber umum 

Mahallesi Sokak No. Cins 
Muhammen 

icarı 

Lira 
müddeti müdürlük başhekimliğine müra

caatları. (4048) 
Tap hane Y enişf':hirli 

f49 
ı:ı ı Han 1620 1 bir senedir 

" " 
" " 

Arapcami Kalafatyeri 

" " 
" 
" " 

27-29 " 3236 ,, 
6 Kapıcı odası '.l4 ,, 

74· 1 Kereste binası 960 
" 78 Depo 1-2 hissesi 30 ,, 

64·2 60-13. 5 H. Arsa 360 ,, 
76 4180·8064 hisse- 30 ,, 

li dükkan. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Balada muharrer emvalin pazarlıkla ihalesi icra kılınacağından 
27-Ağustos-932 Cumartesi saat 16 dan 17 ye kadar teminat ak
çalarile Beyoğlu Maliye Dairesinde müteşekkil komisyona müra
caatları. (3669) 

Berber Cemiyetinin 
~ENEZZÜH ve KIR BALuSU 
ikramiyeli San'at Müsabakası 

19 ağustos cuma günü Suadiye Plaj gazinosunda icra edile
ceğinden müsabakaya iştirak edecek berberlerin 17 ağustos 

akşamına kzdar cemiyete müracaatları ilan olunur. 

--VAKii-. 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon : Y:ı;ı:ı işleri 2.4379 ve 

2.7 832idare 2.4370 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul \'akıt 

Abone şartlar1: 

ı .l b I 2 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 l\uruş 
1 lnricıe - 800 T4:10 2i00 

Han sartlar1mız: 
Resmi Husus! 

Sarın 1 O Kş. 12,50 Kş. 
S:ıntimı 20 _ 25 

KUçUk ilAn şartlar1mız • 
ı ~ ·> .. 1·10 IJet'alı 
30 ~O t>S 75 ıoo Kuruş 
A - Abonelerimizin her üç aylı

lıJı için bir defa mı:c<.:anendir. 
H - 4 satırı geı;en ilanl:ırın fazla 
Satırı için 5 kuruş znmmol unur 

V AKIT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asrın. Umumi 

~~at müdürü: Refik Ahmet 

müz'iç ba,ağrıları 1 - 2 Aspirin 

tableti ile sür'atle ve kat'i olarak 

izale edilebilirler. 

TAKLiTLERDEN SAKINlNIZ ! 

Kansız ilk 
ve kuvvet

sizlikten 
mütevellit 

.---KARAMÜRSEL 
Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketi 

Karamürsel fabrikcısı mamulatından kumaşlar, battaniyeler ft 
~apkalar safi yündendir. Piyasadaki buhran nazarı dikkate alto•· 
rak fiatl.:rca yüzde 30 tenzılat yapılmıştır. Paranızın memielıt' 

tinizde kalmasını isterseniz yerli rrıah kullanınız. 

Karnmilrsel fabrikası mamulatı Avrupa mallarını ar•t: 
mıycıcak mükemmeiiyettedir.Galatasaray yerli mallar sergisinde~• 

81.mııı-lli.ı____ meşberini ziyaret ediniz. '.>"" 

F eriye Saraylarında 
Kabataş Erkek Lisesi 

ayun ıHıuunıne-=urrştnımşur. 

2 - Cumarlesi, pazarLes1 ve perşembe giiuleri sa" 
al 1 O dan 17 ye kadar müracaat olmıalJilir. 

3 - Le)·li Ü('reli 225 lir~idır. 

4 - Memur çocuklarından % 10 ve kardeşlerdefl 
% 15-20 tenzilat yapılır. ( 4030) 

Tilrk Maarif Cemiyeti idaresinde 

Leyi ve Nehari 

BURSA KIZ L1SES1 
Resmi liselere muadil olduğu Maarif Vekiletince taıdilı 

olunmuştur. Saf hava, temiz gıda, nezih bir terbiye, iyi bir 
tahsil verir. 15 Ağustostan itibaren bütün sınıflara leyli fe 

ve nehari talebe kabul olunur. Matbu kataloğu mektep idare" 
sinden isteyiniz. 3879 

Deniz Satınalma komisyonundan: , 
1000 çift ateşci kundurası: Açık münakasası 31- Ağustos· 9' 

Çarşamba günii saat 11 de sı 
10000 Metre Amerikan bezi: Açık mfinakasası 31-Ağustos 9 

Çarıamba günü saat 14 de ,ı 
10000 Adet ateşci peçetesi: Açık münakasası 31-Ağustoı-9 

Çarşamba günü saat 15 de 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı malzemenin bil~ 

larında gösterilen tarihlerde münakasası icra kılınacağından ş•' r 
namelerini görmek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip ola'~ 

ların da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makb~I' 
larile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Sabn alma ı<oıtt• 
yonuna muracaatları. (3901) ___.d 

1 Devlet Demlryolları llBnları :::::ı 
395 adet bandajın kapalı zarf ve takas kaydıile münaka5~ 

19 Eylül 1932 pazartesi günü saat 15 te idare binasında yaP' 
cakhr. Iİ' 

Fazla tafsi lit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 
raya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (3853 ı 

·aoBERT KOLEC 
Kolec kısmı .. Milhendls kısmı 

Sanayi kurları. 
Her perşembe ve cuma günll saat 9 ila 12 arasında kafi' 

muamelesi yapılır. 


