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n· ır erkek kansının 
llıelduplannı açabilir mi? 
~l (Sa~anı dikkat bir anket) 
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-22~ . ı Bugünkü sayımızda 
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:_.:ı;~ Gençlik ve memleket 

SAHiFELERi 

Define dedikodusu 
Muharriri : Osman Cemal 

S hıcı y 
al • Sayı : 5252 idare Telefonu: 24370 (8 inct ay) 

~=================================ı 
S A L 1 23 - Ağustos - 1932 

~~ser)' ekrar .'!..:!.'.'..~~?.:.'.:.~.'.: 
Tahrir Telefonu: 24379 Sayısı 5 Kuruı 

Yer Yüzünde Pahalılık mı, Ucuzluk mu? ................................................................... _..._ .. _ .......... -
oı an Imperatoru lsmetPşcHz. 

acak ını? 
" lJd lllunıi barpt Al D ... h • • J 

3 H A R P Ne Kazanıyorlar ? 
• • • J\l a b' .. en sonra man· un şe rımıze ge -

l\aher 1.rk.re1ım tebeddülü oldu. 

harbin 
1

/~cı Vilb.:lo;ı i.lan .ettiği diler Ve akşam 
Sessiz 

Sedasız 

Muharebeler 

Cereyan 

Etmektedir 

kork ı,. elaket mes ulıyetınden 
~ltak~~a.k bir gece tac ve ta~tını yal ovaya gittiler 
l"'si . açtı. lmperatorluk ıda· .. 
Alnı Yerıne cümhuriyet geldi. Başvekil İsmet Paşa Hz., du~ 
Sİs.i ~lYada Vaymar kanunu esa- sabahki tren1e Ankaradan şehrı
İdar 

1 
~ terneli atılan bu yeni mize gelmişler, Haydarpaşa is-

enın k l' ··f leh!ik son günlerde sık sık tasyonunda as er ve po ıs mu re-
Yor ede o'duğundan bal::sedili- zelerile şehrimizde bulunan meb
da~ Sabık Kayser menfasın- uslar, Vali Muhittin, Polis müdü
d'.tar:~a sıra . b.aşını gururla kal- rü Fehmi Beyler ve diğer bir çok 
bır b kendısı hayatta o!dukça zevat tarafından karşılanmışlar· 
~tsın:ş~asınm Almanya tahtına dır. 
~İni b ~•ne müsaade edemiyece- ismet Paıa Hz., Haydarpa§a· 
duıık .. "gırıyor. Sonra (V AKIT) m dan motörle Dolma bahçe sarayı-
2;b; U nushasmda kaydedildiği na gitmişler, burada kendilerini 
8erjj •abık Kayserin avdeti için dün Paristen gelen sabık Maliye 
licıtıllde mühim tertibat varmış. vekili Saraçoğlu Şükrü Beyle 
dek; a Berlin Am Mor gen ismin- Bern Sefiri Cemal Hüsnü Bey zi
tııaı~ A•nıan gazetesinin verdiği yaret etmişlerdir. 
~ada !bata göre Kayserin Alman- Başvekil Hz., sarayde öğleye 
laııllı oturacağı yer bile hazır- kadar kaldıktan sonra refakatle-

{} ışt rinde Saraçoğlu Şükrü ve Cemal 
Cİdd;:ek ki mesele latife değil, Hüsnü Beylerle hususi kalem mü· 
~ı~111 kr. Demek ki Almanya tah- dürü Vedit Bey olduğu halde mo
~tıırake~~is=ne ait olduğunu ba- törle Tarapyada Tokatliyan oteli
<'\lıtı ılan eden sabık K.ıyseri ne gitmişler, öğle yemeğini orada 
\'lltdanyadan davet edenler de yemi,lerdir. Saat on yediye doğru 

ır c 
~ · dönmüşler ve akşam Şükrü ve e· 

· 'ek b Y 1 •le Ilı' 3Şına aldığı harp l<ararı mal Hüsnü Beylerle birlikte a o-
toıı ~Yonlarca insanı ölüme, bü- vaya gitmitlerdir4 
tde 'rnanyayı açlığa mahkum - r 

l!ıe l)j yanına aldığı müttefik r 
tlt ~Jketleri f e'akcte sürükleyen 
l'l>ııab 0 ın hakkınôa Viıı:-r-y llı 

ıed .. ·ı 'd . tdılrrı· ~sı.e ı am cezası 
ııı~~dışt.ı. Fakat muahedenin bu 
btıL esı tatbik edi:emedi, ya· 
b \ ecı·ı 
lt lb ~ rnedi, Bununla beraber 

dııtll a de yine olduğu yerde 
•ı td·Yor. Ve işte şimdı l:u Kay· 

it k• 
lıec .. ~. 1 Yeniden A1maoy .. ya dö

"Rı · 

• • • 

(Ok lşaretile gösterilen yerler 
yer yUzUnde bugUnkU harp 
sahalarını göstermektedir.) 

Biz burada yalnız para işleri-

nin verdiği buhranla mücadele 
ederken yer yüzünün üç yerinde, 
hatta dört be§ noktasında kanlı 
harpler cereyan etmektedir .. 

Bunlardan birisi aylardanberl b!Up tUken-
mlyen Çin - Japon harbi_,. Bunun .Mançu-

ridc kanlı aııhneleri hG.la. devam ediyor ve 
yeni safhalara girmek istidndmı gösteriyor. 

Diğeri gene Çinle Tibet arasındadır. Asya-

' nm göbeğindeki bu harbin gayesi Bolşevik 

Çin hUkumeUnin Tibet istikametinden cenu

ba inmesi ve emperyalist devletleri tehdit Cet.ih· 111
• Almanya tahtma geçe· 

fi ·•l }'"k 
ttı~0r u sek ses ile bağmp du-

=~~=-;__-'--~-..-..---~---- ı etmesi imiş. 

Dahlllye vekili Zafranboluda ~OtG,· Avrupanm siyasi havasında 
tlıaıı~'n bu büyük tebeddülün 
Aı 81 

herkesi düşündürmelidir. 
~in 0~an nıilfetio;n bir harp mes
'ıııa •atak ebedi bir kürek ceza
tiJıal\ tnahkum edilişi bitaraf 
fUPbe • efkar. umumiyesini hiç 
~lllıa &ıt üzmüştiir. Fakat 
katş1 ll tnifletinİn ıstiraplarma 
tabii Rösterilen bu hasasiyet 
~~il ~k~bık Alman imperatoru
lt "'"si~ •b:tine karşı aynı şekilde 

Dahiliye vekili Beye-
fendinin seyahatleri 

üçUncU harp ise Cenubt Amerikada Urog
vay ve Bolivya arasındadır. Bir arazi mese

lesinden olan bu harp te bitmemiştir. Bun

lardan maada bir çok milllyetperverlerin is· 

tııa. devletlerine ko.rşt açtığı mUcahedeler 
bu meyanda Fas mUcahltlerinln harpleri 

vardır ki hiç te istisgar edilecek mahiyette 
değildir. 

""~ti,. ttı İcap etmezdi. Şahsi 
•ıııd .. t, ı· 1 • r a ttı· ve mesu ıyet erı ara-
f Ukle}' •lletıeri umumi harbe sü-
11~ tq erıler ile vatanlarını müda-

81lıd~k~tl fertler ve milletler ara
l btıyük fark pek açıktır. 

~Oetıaını 2 ~~h,r;;~ Asım 
~~ ..... > __ _ 

....... , 
ı,b ""'a:• h 1 dQ &elen Romen ta· 

ti)et .:,d Takalrndekl cUm· 
k eaıne bir celenk 

ordular. 

TERCAN, 21 (A.A.) - Dahi
liye vekili Şükrü Kaya Beyefendi 
Erzurum Valisi ile birlikte T erca
na geldiler ve hükumet daireleri
ni ziyaret ettikten ve halk ile gö
rüştükten sonra Erzincina hare
ket ettiler. 

Adliye vekili 
şehrimizde 

Adliye vekili Yusuf Kemal Bey 
dün Ankaraadn şehrimize gelmi:
tir. 

Hariciye vekilioiu 
bir ziyareti 

lzmir, 22 (A.A) - Çeşmeden 
avdet eden Hariciye vekili Tev
fik Rüştü Beyefendi refakatle
rinde vali Kazım Pş. ile belediye 
reisi Behçet Salih Bey ve daha 
bazı zevat bulunduğu halde Ya· 
manlar kampını ziyaret etmiş
lerdir. , 

Vekil Beyin Perşembe günü 
lstanbula avdetleri muhtemeldir. 

Hariciye müsteşarı 
ANKARA, 22 (V AKIT) -

Hariciye müsteşarı Numan Bey, 
tedavi için Almanyaya gitmek 
üzere bu akşam İstanbula ha
reket etmiştir, 

işte zahiren sulh ve sükun için
de olduğu söylenilen toprağımızın 
bugünkü hali! .... 

MAYOs-
• 

PiJAMA? 

Bir de güneş elbisesi çıkb 
Avrupada yüzlerce modell olan PlAj plja• 

maları. yav&§ ~avq bizde de görUlmeğe 

ba§ladı. Şimdi plajlar
da, hemen hemen ka
dmlarm yüzde sek
ııcnlnl banyo ederken 
değil, bol pantaıonıu 

pijamaları ile kum
lukta dolaşırken gö
rüyoruz. 

Hakikatte "mayo., 
ne pijama arasında bir 
mUcadele vardır. Av
rupada, son günlerde 
bu mücadele açıktan 

açığa kendini göster
miş, mayo taraftarla
rı, yanl, pijama karşı
sında mayonun tehli
keye girdiğini gören 
mayo fabrikatörleri 
"GUneş elbisesi., di
ye bir yeni tuvalet 
icat etmııııerdlr. 

Bu yeni tuvalet bir 
;nayo ilo muntazam 
biçilmiş ve burnus 
§eklinde omza alman 
husust, hafif ve gUnc· 
§8 kar§I mukavemet-

.1,arır tnr pijama - Ii bir kumaştan ya
pılmı§tır. Bu parça mayonun üzerine bir 
pelerin klbi alınıyor ve bununla geziliyor. 

Koca bir karpuzu yüz paraya salınca 
bir satıcının elinde kalan 20 paradır 

Memleketimizde hayat pahalı 
mı, ucuz mu? 

Kimisi hayat pahahlığından 
şikayet eder, kimisi her şeyin 
ucuz olduğundan ve bu ucuzluk
ta para kazanmak imkaoı kal• 
madığından •• 

Bunun il4isi de doğrudur. Bir 
az parası olan için geçinmek ko
laydır. Parası olmıyan için de 
para kazanmak imkanları 
azdır. işte mesele bundan 
ibaret. Filhakika canım 

şeftalinin okkası beş ku· 
ruşa, koca bir karpuz ' 
yüz parayadır. Tüı·kiyenin etin 
beş, on kuruşa satıldığı yerleri 
çoktur. Yiyecek, içecek memle• 
ketin bir çok yerinde böyle olj 
duğu gibi Istanbulun bir 
çok dükkanları on liradan, 
yirmi liraya kadar kos
tümler ve bir çok kundu-

racıları da üç beş liraya - Kesmece karpuz 100 para."!..., . 
kundura satıyorlar. Bütün Kabanına para yok .. 
bunlar dükkinına göre günde ğünde 25 - 30 kuruşla aç kal· 
bir iki liradan, üç beş liraya madığana, geçindiğine de inanı· 
kadar kazancı cana minnet bil
mektedirler. Fakat şu sırtında 
koca kbfe ile sokakları bir baş
tan öbür başa gezen, yazın bu 

bunaltıcı günlerinde buram bu· 
ram terliyerek bağıran, ihtiyar 

karpuzcunun yüz paraya sattığı 
karpuzdan bir günlük kazancı 

nedir? Tanesinde kah otuz pa

ra, kah kırk para... Bunun bir 

kısmı da çürüğe, kabağa gidi

yor. Filhakika bu biçarenin de
diği doğrudur: 

- Kabağına para yok ! .. 
Kestiklerioi::ı içinde kabak çı· 

kan olursa onları atmıya mec
burdur. işte böylece bir kısmını 

da çıkarınca geriye kalan tane

de 20 paradan ibarettir. Koca 

küfesinin içinde azami kırk, elli 

karpuz vardır. Hepsini satarsa 

kalacak para 25 kuru9tan iba
rettir. Maamafib bu ihtiyarm 

nız .• 

Dumlupınar zaferi 

Tesit merasimine 
heyetler iştirak 
edemiyecek mi? 

ANKARA, 22 (V AKIT) - , 
Dumlupınar zaferini tes'it için 30 
Ağustosta Dumlupınarda yapıla• 

cak merasime bu sene Ankara· 
dan ve diğer vilayetlerden heyet• 
ler iştirak edemiyecektir. Tasar
ruf münasebetile bu sene heyetler 
için tren tahsis edilemiyecektir. 

iktisat vekili geliyor 
ANKARA, 22 (YAKIT)' -

lktısat vekili Mustafa Şeref Bey, 
bu akşam lstanbula hareket etti. 
İstasyonda vekalet erkanı ve dost• ' 
ları tarafından teşyi edildi. 

- Şu ev belki lstanbulun en eski e-ridir .. 
- t.ma yapbn ha_ 
- Görmüyor musun, yahu ıakulün 

evvel yapılmıı ... 
icadındaa 



Sahife 2 VAKiT 

Istanbul Emniyet 
Müdürlüğünde 
yeni tayinler 

:································································································--· .................................. -................................ _ ...... . 1 : 

ı o Telgral Baberlerl o ı 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

ANKARA, 22 (V AKIT) 
lıtanbul emniyet müdürlüğü bi-
rinci şube müdür muavinliğine 
ikinci ıınıf emniyet memurluğu 
tahsiıatile Sadullah Bey ipkaen, 
ikinci ıube müdür muavinliğine 
birinci ıınıf emniyet memurluğu 

tahsisatile merkez memurların

dan İsmail Rasih Bey terfian, 
dördüncü şube müdür muavinli
ğine birinci sınıf emniyet memuru 
tahsisatile Celal B. terfian ve ip
kaen, betinci §Ube müdür muavin
liğine birinci ıınıf emniyet me· 
muru tahsiıatile üçüncü tübc mü
dür muavini Şinasi B. terfian ta
yin edilmitlerdir. 

Rus mütehassısları 
Izmfrde 

lzmir 22 (V AKIT) - Memle
ketimi:r.de açılacak yeni fabrika-
lar hakkıuda tetkikat yapmakta 
olan Rus mütehassıs heyeti 
Eskişebirde, mntehassıslarımız da 
lstanbuldan geldiler. Birlikte 

tetkikata baıt.yacaklardır. 

Türk Yunan 
11elgraf ücretler~ 
Atina, 22 (Apo) - Balkan 

konferansında mevzubahı edilen, 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
telgraf muhaberatınm yüzde elli 
indirilmesi meselesi tahakkuk et
mek üzeredir. 

iki memleket araaındaki telgraf 
mubaberatının indirilmesi Türki
ye ve Yuııanistan münasebatını 

daha çok sağJamJaştıracaktır. 

Batan Almuo gemisi 
yilzdftrUldU 

Kiel, 22 (A.A) - Niobe, ni
hayet suyun yüzllne çıkarılmıştır. 
Pazar akıamı, yeniden 30 naaş 
çıkarılmış ve tersaneye nakledil-
miıtir. Ameliyata devam edil
mektedir. Fakat diğer cesetlerin 
bulunması muhtemel görünme• 
mektedtr. 

Asker ve Siyaset ........................................................ 

Yunanistanda askerlerin 
gizli bir cemiyeti var! 
Maksatları, Venizelos değişirse 

cümhuriyeti muhafaza imiş ... 
ATINA, 22 (Hususi muhabiri- ve gayesi cümhuriyeti korumak

mizden) - Askeri cemiyetin mev tan ibaret olduğunu beyan eyle· 
cut olup olmadığı hakkında hü· mektedir. Ceneralin bu raporu 
kumetçe tahkikat icrasına memur mevcut olan bir vaziyeti teyitten 
edilen ceneral Stavrinopuloı tah- ibarettir. 
kikatını bitirmiıtir. Neticei tahki· Esasen başvekil M. Venizeloı, 
kat hakkında tanzim ettiği raporu orduyu siyasete karıştırdığı iddia
yarın harbiye nezaretine verecek- sile kendisini tenkit ve muahaza 
tir. Ceneral, bu raporunda muhte· eden muhalif cümhuriyetçi ve kı· 
lif gal"nizonları dolaşarak büyük raliyetçi fırkalar rüesasının mÜ!• 
ve küçük bir çok zabitler iJe te- terek beyannamesine cevap verir
mas ve ifadelerini aldığını beyan k.en, askeri cemiyetin mevcudiye· 
ettikten sonra böyle bir cemiyetin tini tasdik ve teyit etmit fakat or
hakikaten mevcut olduğunu taı· dunun intihabattan evvel değil, 

fakat intihabattan sonra cümhuridik ediyor ve teşekkülüne de §U 
sebepleri gösteriyor: yet idaresi tehlikeye düştüğü tak· 

dirde müdahaleye hakkı olabile· 
Venizeloı kabinesi istifa ede-

ceğini yoksa hükumetin intihaba
rek M. Papa Anaataıiyo baıveki-

tın neticesi üezrinde hiç bir kim-
leti deruhte edince, tekli hükUme- ıenin müdahale ve tesir icra etme
tin tehlikeye düımesinden ve sine müsaade edemiyeceğini kay· 
memleketin vaziyetinden edi§eye detmişti. 
dü§en zabitler aralarında topla
narak böyle bir cemiyet teıkil ey
lemişlerdir. 

Ceneral Stavrinopuloı rapo
runda, cemiyetin maksat ve gaye· 
ıi nelerden ibaret olduğunu bir 
~ok zabitlerden sorduğunu fakat 
kendileri cemiyete girerken ye
min vermit oldukları cihetle, ifta· 
atta bulunamıyacakları cevabını 

vermİf olduklarını, fakat herhal
de cemiyetin en belli başlı hedef 

Bir Türk dilşmalnı 
Atina, 22 - Mösvo Venizelos 

eski lstanbul patriki olup Türk 
düşmanl.ğı yüzünden Türkiyeden 
ayralmıya mecbur olan, şimdiki 
lskenderiye patrikini dün yeme
ğe davet etmiştir. 

Patrik Meletiyos, söylendiği
ne nazeran, Mösyo Venizelosa 
Iskenderiye ve Kudus patrikha-
nelerinden bah!'etmiştir. 

Fon Alman Başvekili 
Papen Rayştağı rey ver

mekten menedecek! 
duğunu iıtibbarabna atfen haber 
vermektedir. 

Berlin, 22 (A.A.) - Teglişe 
Rundşau gazetesi diyor ki: 

Rusya - Romanya " Von Papeu hükumeti ademi Bu mülAkat esnasında M. Hit
ler ile M Brüning'in von Papen
Schleicher hükumetinin sukutunu 

haz1rlamak ve onun yerine par
limanler bir bük ümet getirmek 

milnasebatı itimat takririnin Rayhctağ'ın bn-

Bükreş, 22 (Hususi) _ Lehiı- yük bir ekseriyeti tarafından 
tan _ Sovyet Rusya arasında im· kabul edilmesinin meydana ge· 
;~nlanan ademi tecavüz misakı tirebileceği vahim akibetlerden 
hakkında Romen mecliıine bir iı- içtinap etmek arzusunda bulun
tizah takriri verilmit ve bu hu- duğundan dolayı Rayhştağ'ı re• 
susta hükômetten izahat istenmit· yini izhardan menetmeğe uğra· 
tir. Bunun üzerine Baıvekil May- ıacaktır. 
da §U beyanatta bulunmuıtur: Bu itibarla Raybştağ meclisi 

- HükUmetimizin ıiyueti sulh açılır açılmaz, mec'is'n mesaisin
ve meıalemettir. Binaenaleyh de takip edeceği hattı hareket 
Ruıya ile de dost olmak iıteriz. için kıdemliler meclisi ile müıa· 
Cenevre konferansından ıonra kereye girışecektir. 
Jon Bratyano Ruıya ile bir ademi Perde arkasında yapılacak olan 
tecavüz misakı akdetmek arzu- bu mükalemeler, bir netice ve· 
sunda olduğumuzu beyan etmit recek olursa hükumet Rayhştağ 
ve bu arzuyu Manyo filen de gös- meclisini feshedecek veyabu hiç 
termiıti. Bugünkü kabinenin de 1 olmazsa uzun bir müddet için 
~~z~ıu b.undan baıka bir şey de· ı içtimalarını talik eyliyecektir. 
gıldır. Bız de buna hazırız. Fakat 4 B U I il ffltl 
menfaatlerimize zarar vermemek ı r n ng e er 
ve bunları korumak ,artile. 1 arasında bir mUIA-

Izmlr yftzUcUlerl 
geldiler 

Türkiye yüzme birinciliklerine 
iştirak etmek üzere lzmirden 
•kiz yüzücü bugün şehrimize 
gelmeıler ve lstanbul liseıinde 
misafir edilmiılerdir. 

f kat mı? 
1 Viyana, (22 A.A) - Wiemer 

Montagblatt, sabık başvekil M. 
Brüning'in dün Bavyera'da mer
kez fırkası ile Nazi'Jer arasmda 
bir teşriki mesai husule getiril
mesini temin maksadile Hitler'Je 
2izli bir ml\llkatta bulunmu' ol-

hususunda mutabık kı.lmış olduk
ları söylenmektedir. 

Hitler'in Herkez fırkasına mü
him fedakarlıklarda bulunmağa 

mütemayil görünmüş olduğu ri
vayet olunuyor. 

Haber 
Yarından itibaren 

Hergün 8 sahife 
Yepyeni şekil ve 
mUnderlcatı sizi 

memnun edecektir. 

(3) kuruş 
lstanbulun yegane 
akşam gazetesi 

Sıcaklar 
Fransada olduğu gibi 
Almanyada da müthiş 

Berlin, 22 (A.A) - Sıcak dal
gası, Almarıyada devamlı bir 
tarzda hüküm sürmektedir. Ter· 
mometre birçok günler 35 dere
ceye çıkhr. Brcmeode hararet 

derecesi dün, 1803 senesinden
beri kaydedilmiş azami derece 
olarak öğle üzeri gölgede 36 de
receye çıkmışh. Sıcaktan kaçan 
şehir halkı, köylere gitmektedir. 

Binlerce halk, dün Berlin civa· 
rındaki göller mıntakasına git-
mişlerdir. Umumi nakliyat ida
releri, bu sene Berlinden çıkış· 

lar için adeta bir rekor tesis 
etmiş bulunmaktadır. 

Fransız reislcllmhuru 
Longvy, 22 (A.A) - Fransız 

reisicümhuru M. Löbrun, dün 
s:sat 13 de büyük harpte Long
viyi müdafaa etmiş bulunan gar
nizonun muzafferiyetini tebcil 
için rekzolunan abidenin klişadı 
merasimine riyaset etmiştir. 

Merasime tekaddüm eden zi
yafet esnasında M. Löbrun, bu 
şehrin göstermiş olduğu kahra
manhklatı uzun uzadıya yadet· 
miştir. 

Müşarünileyh demiştir ki: 
"Bu misalde yarının ağır va

zife · ve m:?saisinde mutlak suret-

te lüzumlu iman ve cesareti bu· 
lunuroruz. Bu iman ve cesaret, 
dünUn fena ilitiraslarm 'll&la mil· 
şevveı ve "lc'ıF.ııil ' ı~~.. d~ a 
sulhunun muhafazasına tahş· 
maktan ibaret olan muzaaf he
def ve hali hazırda ıztırap çe-
ken milletlerin elemlerini refaha 
tahvil ve iktisadi ibyalarına yar· 
dım için lüzumlr1 Ye zaruridir.,, 

Buhrana karşı 

5000 proje vttr, fakat 
neye ·yarar 

Herlin, 22 (A.A) - Buhranla 
mücadele için hususi müessesat 
ve şahsiyetler tarafmdan iki se
neden beri Rayhsbank'a nakti 
ve mali mesail hakkında 5,000 
proje verilmiştir. Bu rakam Al· 
manya halkının iktisadi mesaili 

nasıl bir dikkatle takip ettiğini 
göstermektedir. 

Garip bir tayyare 
kazası 

Viyana, 22 (A.A) - Seyahat 
ve tenezzüh tayyarelerine mah
sus müsabakanın Prague-Yienne 
merhalesinin icrası esnasında 
garip bir kaza vukubulmuştur. 

Vatandaşlarım selimlamıya ge
len lsviçrenin Viyana elçiliği müı 
şaviri, Isviçreli pilot Staruman
mn idaresinde olarak bindiği 
tayyarenin kendisine refakat 
eden makinist mevcut olduğu 

halde muvasalat ettiğini müşa· 

hede etmiştir. 

Pi!ot, Viyanaya 10 kilometre 
mesafede kanatlardan birinde 
bir sakatlık olduğu zannında 
bulunarak makiniste paraşütle 
atlamasını tavsiye ettiğini söyle
miştir. Tayyare, bilibadise yere 
inmiştir. Fakat makinistten hiç 
bir haber voktur. 

Kayser Tekrar 
Alman lmparatorll 
Olacak mı? 

( Başmakalemizden devanı> 
a tali' 

Sabık Kayserin AlmaDY • de• 
tını terkederek memlekelı~tiJ'f 
çıkıp gidişi Alman milletini 

1 
bil' 

devJetlerine karşı ol~ası ood' 
cihan efkarı umurniyesı 80 kdt' 

h ). · · t"rakteıı arp mesu ıyetıne ış ı bit 
ı< yıer tarmışh. Gene bu 1 tı.r' 

gün Almanyaya gelir, bud~ 
dan içeri girene eski i.ID etiııİ' 
torluk tahtına Alman rııill Uf1S"' 
alkışları arasında çıkar, ot . .,_b' 
bu hadise harbin mesuliye~ efİ' 
sinde bitaraf efkirı urııulll~ 
aldanmış olduğunu göste ,J 
bizzat Alman milletini de ~ 
.vaziyette gören itilaf devle~, 
iddialarıoa hak vermit ol• ~,,ı
Hatta Almanyada yaloıı 1'•~,, 
eski tahtına yeniden geçıo~~ 
ğiJ, sadece cilmhuriyet reJ1 'ı# 
tekrar kırallığa, imperı~O~ ,t 
dönmesi bile Alman miJletiJll ~ 
nen mesul vaziyete getirccC,_i 

Büyük barbın büyDk fe~ 
ni çocukluk içinde geçi" 

için bi11etmemiş, yahut ıa:' f 
miş olanlar sabık Kayseri' 'İ 
niden Alman tahtına geçnı~ 
diası karşısında sakit kalab: .. ~ 
Bunda o kadar garip f"'"' 
cek birşey olmıyabilir. ~ 

Fakat gençliklerini umu~ 
hın umumi felAket ve f I 
içinde geçirmiş olanlarda b~ 
kuta iıtirak ederlene bu 'J 
tun delalet ettiii mana ~ıt 
'hayret etmemek mllmldln 611' 
dir. 

Meh111et ~ 

Bir kaz• 
Devrilen araba ~ 
zttnden 6 kişi Y'JiO 
landı bir çocuk ıJ /.,, 
İzmir, (Huıuıi) - Cuoı~f 

nahiyesinin Dereköy c;.. ~ 
mütiht bir araba kazası ~ 
tur. Kaza neticesinde iki 1 bJ' 
bir kızcağız ölmüt, ağır •~ 
olmak üzere de 6 kiti ~ ,,,ff! 
mııtır. Vak'anın sebebi bır ~t 
rin ansızın ürkmesidir. J) l' 
yünden İbrahim ağa sabah~ 
kar111 ve çocuklarile kouıtU~ 
çocuklarını alarak tek at~ 'Utc" 
sına bindirmİ§ bağa ııöt~~ 
Akıama kadar bağda pi~ 
sonra köye dönmek üzere ~ 
etmi,lerdi. Köye yüz metre ~ 
f ede beygir birdenbire ~,ı,il' 
çıkan bir öküzden ürkerek tı.f. 
diğine ko,mağa baılaınıttıt'• ~ 
vanm böyle dolu dizııiıı 1'~ ,J' . . ~.., 

yüzünden araba devrıbn•t "oı-
tında kalan lbrahim aiaıUf~ 
kırılmıf, ıekiz aylık kısı _ıı ıt 
da ağır surette yarala-' ~ 
mü,tür. İbrahim ağanın..:- 1"' 
35 yaşlarında Fatma ff ti~ 
§tndan, 5 yatındaki kı~' oild 51' 
karnından, üç yqındak• tJOf" 
leyman batından, konıt1JIU (IJ~' 
yin Efendinin oğlu ıo. 1;~~ 
Ali ve kızı Hatiçe yüzlerııı ~ 
ralanmıtlardır. YaraJıl~r 11'_ 
için memleket haıtane••11.:0ıt1"" 
rılarak tedavi altına alı 
dır. 
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~~~·~tI~;i! hl ................. : o r k ........................ . 
Ort a~ fakat 

asın dayız 
.. 1s19 da V 
~k de 1 erıay §atoıunda bü· 
'"lh" v etler t f d . '"" Uıf· ~ ara ın an cıhan 
""'I un eıas:l · "441 lett . arı ımzalandı ve 

erın h" . 
Flkat 

1 
urrıyeti kabul edildi. 

ı.r,fınd s;s da büyük devletler 
llt 101_ lan ırnir bir maktel hali· 

ll:U du, 

1925 ..,. "' • 
~ • )( ~~ ~ok~rno, 1928 de Bri· 
h.ticj il~ og «nııakı harbi kanun 

F,k an etti. 

Sııtİ)'e:~ 1925 de Fransız Suriyede 
lt.r11 h ın hürriyetini iıtiyenlere 

arp haline geçti. 

1929 ..,. ..,. "' 
'ıılhu11u ~~ Lahi konferansı dünya 

t,ke.t ır daha perçinledi. 
~))lre), F aaa. kartı aevkedilen 
dlltııı.d er, \'e tanklarla tecavüz 

ı. 

193 .,~ * * 
~t\ t de •ilahların terki için ay-
11il't)~ nuşuldu. Fakat tecavüze 
$ı~ı...ı Çinden Japon orduları 
~~teçr adı. Çin . Mançuriden 
~iı bil~ Japonya bir ekmek hı· 

terketmedi. 
lı. • ~ • 

ij· '1ltıd' '"Uil ••tanda İngiliz kıt' aları 
ea~. ~e •on ihtilal hareketleri 

ı. 11 
a, ate! verdiler: 

ıj ... '8u k·· "d . k ··ı~ opru en geçmıyece -.,, 
Siıth 

liııde y·~ı:z Hintliler kafileler ha· 
te Q\it litiidüler. Silahsız Hintlile

re.}"·· Si!lh .ıOZ ate§İ açıldı. 
d_,. •r:z Hintliler, köprüye ka
~. teldiler, geri dönmediler. 

~fiJ~ıı •eli altında eridiler. Yeni 
-4~11 er de geldi. Onlar da eridi. 

ltbıı_..-dUrrnadı. Fakat mitralyözü 
~t,lt '? İngiliz neferlerı dur

di}~ •ılahaız akın önünde ölme-

,,, .~iicutıarrndan kan cıkmadı. 
ıııat Önünde çıldırdıİar. 

~I :,. .,. l'i-

~t:~ta Yakalanan bir köpek 
~et bır ~-da 200 bin liralık bir ser

' '"'arnl· ··td'" 
"'' ~o u. ~~~ cephesinde Amerika için 
ıı~, b ıs bin eaki asker Vaşing

~lr 'Yaz sal'ay etrafında bir 
'Ilı ~l'tıberi çevirdiler ve açlık-

t 
A. ltu~ak için yürüyorlar. 

ıı..~er·ıc 
t_.~ •il~ a hükumeti açların üı-
>~ ~i •i~~lr kıt'alar gönderiyor. 

l', arkada,ları karşılaıı-
'İt •• •e,. 
't>. 

t, ~ 'lrlın! 
Qlti lSl }' L 
di ite 'a 0 "· Kafile aımaıkı biri-

)()t. l'ılarak devrine devam e-
•c 

s~ s~ıı .. 
toi ~~tii tu tak ... 

'litıe takılıyor ve süngü insan 
~ t,Jr,t l'aktaııyor. 
t,:di•iııj k "atan muharebesinde 

I d't "1 Uttaranı ayni adam va
Sillcf~li,~harebeıinde yaralıyor. 
Si eki 1 İürkiyenin dünya i
~~t1 ~-~araaını hendesesini 
-"t' tt, o , 
(f 

1
kde •İ~hn ~ariç ve dahil aiya· 

' lt) 1 atıni anlamak icin bu 
ltı lanırnak lazımdır. 

~~~ 
~"" ----------o.Ilı~ 0tıu ŞUkrll B. 

)'I> 1 •alı b 
~ 1 •n 1116 orçlara hamilJerile 

) "1111, itt' zakerata hükumetimiz 
e ~ ._ ırak d 

dllQ t"İli S e en sabık mali· 
te~,.1•batık~r:ç oğlu $ük rü Bey 

~~ltıize 
1 

ernplon ekspresile 
, V'llcrn le mittir. 

111:'•Y•ndll ._ey Dolma bahçe sa-
''ltfl ıarnet p h . b· taı t y 8 1• azretlerıle 
''lilcte y ~ •kıarna Başvekille 

a ovaya gitrniıtir • 

Sadri Etem 

VAKiT 
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! Yeni kontenjan f 
Yaş meyve )Nasıl tatbik edile-( 

ilana B. 
• 
inhisarlar 

N ki. t . lceğibilinmediğin-\ ş· d·ı·k nakledı·ı-a ıya ı ve şımen- ~d . ~ ım ı ı 

d·c .d . · ~ en tahmatname~ . k Ifer ı aresının ) b ki . { mıyece esas mu· 
. t .f . : e enıyor E k d. d. 

yenı arı esı j . . ~ arrer ır, ıyor 
~ Yeni ko.ı tenJaıı kararnamesı ~ 

Şark şimendifer idaresi Tür
kiyede yaş meyva nakliyatı hak
kında yeni bir karar vermiş ve 
bu kararı bir mektupla ihracat 
ofisine bildirmiştir. 

Şimendifer ideresi yaş meyva· 
lan çok iyi bir şerait dahilinde 
ve mümkün olduğu kadar silr'at· 
le yapabilmek için tedbirler al· 
mış ve komşu memleketlerle de 
bu hususta mutabık kalmıştır. 

Bilhassa Bulgaristan ve Sır· 
bistan arazisi dahilinde yapılan 
istisnai Ccretten Türk yaş mey· 
valarının da istifadesini temin 
etmiştir. 

Şimendifer idaresi mektubun~ 
da Türk tacırlerini memnun et· 
mek için azami derecede teshi· 
lit yapacağını da illve etmek· 
tedir. 

Benzin flatları 
Üç ay evvel hiçbir sebep yok· 

ken benzin fiatları ~vveli kark 
para daha sonra yirmi para yük
selmişti. 

O zamandanberi memleketin 
her tarafında bilhassa lstanbulda 

tetkikatta bulunan ticaret oda
ları raporlarını Iıtanbul ticaret 

müdüriyetine göndermişlerdir. 
Ticaret müdüriyeti bu raporları 

İk etmİ• va i»easia fiaU.rıa

da ihtikar yapıldığına karar ver

miştir. 

g resmi gazete ile ilan edilmiş ~ 
~ ve dün de bütün alakadar rna- ff 
! kamlara tebliğ edilmistir. ~ 
~ Ancaİ< yeni kontenjan ka- ~ 
~ rarnamesinde, kontenjan harici ~ 
~ ve saire gibi hususiyetler ol- ~ 
~ madığmdan alakadar makam- ff 
~ lar ve tacirler tereddüt içinde ~ 
~ kalmışlardır. ~ 
g Maamafih son dakikada Ve- ~ 
~ kaletten gelen bir emirde ye· ~ 
~ ni kontenjan talimatnamesinin i 
~ gönderildiği bildirildiğinden a- ~ 
~ Jikadarlar talimatnameye inti- ~ 
I zar etmektedirler. ~ 
~ Esasen yeni konteojao liste- f 
~ sinin tatbiki ancak eylülün bi- ~ 
~ rinci gününden itibaren başlı- ~ 
~ yacakhr. Bu sebepten bir çok ff 
F tacirler yeni listede kontenjan ~ 
~ huici mevaddı göremeyince ~ 
~ derhal ağustosun son gününe ~ 
~ kadar yetiştirmek şartile sipa- ~ 
~ rişte bulunmuşlardar. ~ 
~ Yeni kontenjan listesinde ~ 
~ yalnız hbbi eşya kontenjandan ff 
f hariç tutulmuştur. Bir çok açık i 
~ göz tacirlerin de yeni vaziyet- ~ 
g ten istifade etmek için fiatleri ~ 
~ yükseltmek istedikleri dün Ti- ~ 
~ caret müdürüyetine ihbar edil- ff 
~ miştir. ~ 
~ Ticaret mUdüriyeti bu vazi- j 
j yet karııaaad• Clerbal tedbir ~ 
~ alarak faaliyete geçmiş ve bu ~ 
~ hususta Ticaret komiserlerini ~ 
~ memur etmiştir. ~ 

Bu karar üzerine merkezleri ~ Komiserler piyasa cetvellui ~ 
lıtantulda bulunan ve Türkiyede § üzerinde tetkikatta bulunarak ~ 
benzin muamelui yapan Stan- ~ ihtikara meydan vermemeğe ~ 
dard Ovil Kumpani Etuval Ro- ğ çahıacaklardır. ~ 

men, So\. oni Vak dem, Azyatik 
Petrolyom, Türk Petrol Limited 
tirketleri ihtikar yaptıklarından 

do!ayı müddeiumumiliğe tevdi 
edilmiştir. 

Buğday muamelesi 
Tıcaret ve zahire borsasında 

dün buğday üzerine pek az mu
amele olmuştur. 

Fiatlar çavdarlı nisbetine göre 
7 kuruş on beş parayı geçme· 

miştir. Dün Anado!udan şehri· 
mize 36 vagon buğday ile bir 
vagon mısır ve iki vagon un 
gel mittir. 

Tuğla ve resmi 
inşaat tacirleri hükumete mü· 

racaat ederek tuğladan alınan 
resmin teuı.ilioi talep etmişlerdi. 

Hükumet tacirlerin müracaat· 
tarını tetkik etmiş ve timdiye 
kadar bin tuğlada alınmakta o· 
Jaı;ı 60 kuruş resmi 40 kuruşa 
tenzil etmiştir. 

Suriye ve biz 
Beytut ticaret odasından ls

tanbul ticaret odasına bir tez
kere ~elmiştır. Bu tezkerede 
"Suriyenin Türkiye ile fazla mik-
yasta ticari tamasta bulunmak 
istediğıni bilhassa mevadı iptida
iyede Türk malının tercih edile
ceği ancak Türk hükumetinin 

bu husuıta milsait şerait göster
mesi istenmektedir.,. 

Ticaret odası bu tezkereyi 
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Su bentleri 
Belediye Belgrat ormanındaki 

su bentleri duvarlarının derecei· 

mukavemetini ölçecek bir son
daj aleti ile tamir esnasmda 
kollanılacak bazı makinalar ge

tirtmitti. T ahsisal!nzlık yuzun
den ıondaj ameliyatı bu sene 

yapılmıyacaktır. Diğer taraftan 
su mütehassısı M. Marlonun bent
lerde ve su menbalarında yap· 

tığı tetkikat bitmiştir. Rapor 

hazırlanmaktadır. 
M1tt11111mımH11111111111Nmıaım11mn11um111mıırHt11tnmmmtttımn1111uııııttı11111nnmt• 

çarıamba günkü içtimaında mü
zakere edecektir. 

Portakal ihracatımız 
Türkiyede portakal mevsimi 

pek az devam ettiği için bütün 
mahsulü bir iki ay zarfında sat
mak mecburiyeti vardı. 

ihracat ofisi bu yüzden hiç 
bahasına verilen portakalların 
başka memleketlerdeki vaziyeti 
hakkmda tetkikatta bulunmuştur. 

Bu tetkikata göre Filistinde 
soğuk bava mah1enlerinde sak-

lanan portakallar bütün sene 
nefaset ve lezzetini muhafaza 
etmektedir. Ofis bu usulün mem· 
leketimizde de tatbiki için ala· 
kadarlar nezdinde teşebbüste 
bulunmuştur. 

Ayni zamanda iktısat ve zi· 
raat nkiletlerine de müracaat 

ederek bir rapor vermiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekıli 
Ali Rava B. dün sabah Ankara
dan şehrimize geJmiştır. Oğleden 
sonra inhisarlar umum müdürlü
ğüne giderek orada meşgul o'an 
Rana B. bir muharririmize şun
ları söylemiştir: 

- lstanbula vekalete ait ba2 ı 
işlerle meşgul o:mak üz.re gel· 
dim. inhisar idareleri merkezle· 
rinin Ankaraya nakilleri şimdilik 
mevzuu bahis değildir. Maama· 
fib nakil esas itibarile tekarür 
etmiştir, yalnız tarihi henüz tes· 
bit edilmemiştir. Şimdiki halde 
iobisarların tevhidi işile meşgul 
oluyoruz. Ankara, Edirne ve Ça
nakkalede inhisarların tevhidi 
tamamlanmıştır. 

İhtikar ve hile 
Bazı şeker taclrlerl
ri nln telgrflarda yap

tıkları oyun 
Üç gün evel Istanbul ticaret 

odasına Ye ticaret müdüri1etine 
bir zat bir mektup göndererek 
ıeker işinde ihtikar yapıldığını 

bildirilmiştir. 

Şeker piyaaHında tanıomıt olan 
bu zat ikinci bir mektup gönde
rerek ibtiklr yapan teker tacir· 
terinin Avrupadan getirtmekte 
oldukları telgraf rakamlarında 

hile yaptıklarını bu suretle ihti
kara saptıklarını bildirmiştir. 

Ticaret odası ve ticaret mü· 
düriyeti bu ihbar üzerine a· 
lakadar olmuı Ye derhal poıta 
ve telgraf müdüriyetine ihbar 
tarihlerinden evvel teker tacir
leri namına gelen telgraf aaıl· 

larındaki rakamları istemittir. Tel
graf müdüriyetinden gelecek ce· 
vap üzerine \•aziyet anlaşalacaktır. 

Dün bu hususta daha fazla 
malum&t almak üzere Iıtanbul 
posta ve telgraf mildüriyetine 

bir mubarririmiz müracaat etmiş
tir. Fakat lstanbul posta ve tel· 
graf müdürünün mezun olduğu· 
nu, vekilin rahatsız bulunduğu 
için gelmediğini anlamı, ve sa
lihiyettar bir zat bulamadıim· 
dan keyfiyeti iyiden iyiye tetkik 
edememiştir. 

lstanbulun çöpll 
Istanbulun çöplerini süpürmek 

ve denize dökmek işi bir müte
ahhide verilmiştir. Müteahhit ba
zı yerlerde yeni çöp iskeleleri 
yapacağı gibi süpürürken toz 
kalkmaması için de bazı usuller 
tatbik edecektir. 

Diğer taraftan belediye de iki 
çöp kamyonu alacak ve münasip 
yerlere ç5p sandıkları yapacak
hr. 925 senesinde lıtanbulda 
mevcut olan çöp sandıkları 275 
şe çıkt rıldığı gibi el arabaları da 
çoğaltılmışhr. Belediyenin elinde 
elyevm 28 çöp kamyonu vardır. 
Eundan sonra hayvanların çek
tiği arabalar peyderpey kaldırı
lacak, yerlerine çöp kamyonları 
ıkame olunacaktır. 

Sahife 3 

İhtilas 
iki memur hakkın
da ağırceza dün 

ceza verdi 
E'<sik amele çalıştığı halda 

fazla yevmiye tahakkuk ettirmek 

sure tile 316 lira ihtilastan suçlu 
Seyrisefain havuzları tahakkuk 
memuru Ihsan, muhasebeci Sab
ri ve amele yoklama memuru 

Mustafa Ef. lerin ağırcezada gö
rüin; ekte olan muhakemeleri dün 
bitiritm ı ştir Muhasebeci Sabri 

Ef. ayni zamanda Rize vapuruna 
verilmek üzre kendisine teslim 
olunan 400 lirayı zimmetine ge
çirmekten de suçlu bulunuyordu. 

Mahkemenin verdiği karara gö
re Sabri efendi ihtilastan dolayı 
beş sene ağar hapis yatacak 3 
sene memuriyetten mahrum bu-

lunacak, zimmetine geçirdiği 400 
liradan dolayı da ayrıca mahpu-

siyet müddetine 3 ay zam olu
nacaktır. 

Mustafa efendi, 3 ay müddetle 

hapis olunacak, 3 ay müddetle 
de memuriyetten mahrum bulu· 

nacaktır. Mustafa efendi müdde· 
tini bitirdiği için tabliye oluna• 

caktır. 

Sabri efendi hakkında verilen 
beı sene ağır hapis kararı maz· 

nun ihtilas ettiği paranın yarısını 
iade ettiği için iki sene altı aya 

indirilmiştir. Ihsan efendi de 3 
ay müddetle memuriyetten mah
rum bulunacektır. 

Di{!er bir ihtilas 
y etmit yedi bin em Jirayt 

ihtilAstan suçlu Çatalca mevki
müstabkem muhasebecisi Şevket 
Bey ve vazifelerinde ihmal ve 
terabi göstermekten maznun 
veznedar Ali Rıza ve Şerif Bey
lerin ağır cezada görülmekte 
olan muhakemeleri dün bitiril
miştir. Evvelce de yazdığımız gibi 

Şevket Bey ihtilas ettiği bu 
parayı mali vaziyeti bozulan 
arkadaşı tüccar F azal Sami Beye 
vermiş ve ihtilas meydana çıktı
ğı zaman Fadtl Sami Bey öl
müştü. 

Şevket bey evveli kumanda· 
na parayı çarptırdığını bildirmiı· 

se de bilibare bu mektubun 
hakikat hilafı olduğu sabit ol· 
muştur. 

Verilen karar mucibince: Şev· 
ket bey 6 sene ağır hapis yata• 

cak, 77 bin lirayı ödeyecek, ih
tilis ettiği paranın bir misli ola-

rak ta ağır para cezası vere• 
cektir. 

Şerif bey ihmal ve terabisin
den dolayı 3 ay müddetle hapis 

yatacak 3 ay da memuriyetten 
mahrum bulunacakhr. Veznedar 
Ali Rıza bey beraet etmiştir. 

Verem hastanesi 
Belediye istimlak komisyonu 

faaliyetine devam etmektedir. 

Komisyon tarafından yeniden 
Cerrahpaşa hastanesi etrafındaki 
ev~erden üç tanesi satın alınmış· 
tır. Daha bazı evler ve iki ar
sanın istimlaki için sahiplerile 
müzakere edilecektir. 

Bu yerler de alınınca inşa edi
lecek ver~r.ı hastanesinin geniş 
arsası temin edilm ş olacaktır. 
Hastanenin inşasına ancak gele• 
cek ıene başlanabilecektir. 
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/Jir hars hareketi ---.-~C~A~~S~U::-::S:--~T~ürkçc-yeı Çe\•ircn 
Ö. Rıza 

Şarklı Talebe 

-~~ Beynelmllel Ear~;e~giz Kuvvetler Kitaplarınız Mısırd~······ş·~;·k"(;······r af ebe 
Aşenden: Bu mekt?!m.getiren_ada- İçin hazırlanmakta Federasyonu Yaı:,!Idı 

ma itimat edebılırsın ; dedı olan panayır · · 1 b 
__ , Bu heyet azasından biri Türk ta e l _Sizden ne !<:adar nefret etti- ı Lozandı. Kayıkçı teklifi kabule- Avrupanın belli batlı memle- de 

gimi bir bilseniz. demedi. Fakat kadın onu kadınlı· kctlerinde hars i~leri arasında en j}e temas etmek Üzere şehrimize~ 
_Niçin, benden nefret ediyor· ğı ile iğfale çalışarak gece saat mühim meselelerden biri olarak - ----· k 1,.ıe .unuz

?. Ben ancak aldıg-rm emir- onda bulu"'mayı teklif etti. Kayık- kı'tap gu··nlerı' ı'hda• edilmi•tir. d k'l t'k ş· d' de Şar -" 
.,. " :r Mısırda Şarklı Talebe F e eras· leş ı et ı . ım ı . . tıır 

leri tatbik ediyorum. çı derhal hadiseyi haber verdi. Bu günlerde muharrir ve edip· yonu namı altında bir teıek!:ül ıi federasyonu kongresılll ıt' 
_ Benden ne istiyorsanız onu Biz de kadını k..4ç1rmağa teşeb· le.rı'n eserlcrı', umum·ı yerlerde. bü- kk 1 h k · · ı uz Koll LA' 

, vücut bulmu~tur. Teşe ü ün e· ma ıçın ça ıfıyor · Jl"" söyleyiniz. Herhalde hatırımı ıor· büs etmeme. ını ıle onu serbest yük caddelerde, halkın kolacya defi muhtelif Şark memleketleri· hirede toplandıktan s~nra b', mag-a gelmediniz. hıra ı1,... .. • .. 't 1 erlerde l ~ k k lerı"nın • 
gormesıne musaı o an Y nin talebesi arasında rabıta ar vü- ne .:;ıar mer ez ıJJI ip At1.enden gülümsedi: • nndralal'n ik'nci ı <tuba ver- te•h'ır edı'lı'r, satı<ı.a çıkarılır. Mak· l 1 l - f d asyoıı 

:r :r :r cude geti rı':ne!!, muhtelif mem e ;:et top anacagız. e er - A-•ıkınıza bir mektup yazı· di,.,i cevap gelmişti. Ateşli Hintli- sat 0 memleketı'n fı'l:ı'r hayatında· ş · ı l · l d it 
:r • talebesinin her sene ark mcr tez- erı şun ar ır: .... t• nlz da P asaportunuzda bir eksik- nin sözle:'· iştiyak ve hasretle in- kı' hadı'seler"ı toplu bı'r h-.lde go"z l h 1 s k ·11 tlerınl•• 

... !erinden birinde top anıp aroi ve - .ar mı e tle lik görüldüğünden lsviçre hıikU- liyordu. Kendisi saatlerini gölün önüne koymak, halka tamtmnk, içtimai hasb:hallerde bulun:nala- sini tanıttırmak ve bu •
0

"

1
, metl.nı'n sizı' ı'çerı· almadı:.ı:.ını söy- kenarında geçirerek hep Fransa h · ı ı k ara•ında- } b' 'b' I · aı't rneJO t:k 

l5 l mu arrır ere c uyucu .. rmı temin etmektir. arın ırı ır erme ·.,j rv 
)eyiniz ve onu buraya davet edi- sr' illerini gözetlemekte idi. ki ki mesafeyi azaltmak ve kar~ı rinde seyahat etmeler'"'~ 

' • } b' 'b' · kadar yakın ve Bu ma1.-satla Mısır darülfünu· J,fl niz · alı ' ırı ırıne ne karşıya bulundurarak memleket ı mübadelesinde bulunma 
- Siz Şandralali aptal mı ıa· ne kad,r uzaktılar! Fakat kendisi kt' nuna mensup talebe ve müderris· . k. 

• . harsına hizmet etme ır. . mın etme tır. ed'I nıyoraunuz? !... Bu ada.en kalkar gelemezdi. Om::n gelmesıni ıde· Memleketimizde ötedenberi lerinden te~ck ül cd~n heyetin rı- 2 - Muhtelif Şark ıtı fJll~ 
da buraya gelı'r mi? mek, mahvolmasını istemekti. yaseti, Mmr darülf \:ııunu emini l . t l L tar• 

hatırlanamıyan bu meselenin erıne mensup a eue 
_ Onu iknaa calıtınız. Yalnız ısrar etmemek gerekti. Ya- Ali İbrahim Paşa tarafından ele- yazılacak bir mecmuaı:.ıll 

k b. b l k kt cümhuriyet Türkiyesinde nazarı ruhtc olun•"'"u" .. , hevet Mısır maa· b rP - Siz söyleyiniz ben de yaza· pdaca iş ır çare u up açma 1• ıa-. ~ Mısır maarif nezareti U ,.ffr 
A d M d k k ile itibara ahnmamaaı elbette müm- rı'f neza"".ctı' ı'le tcmcs ederek mü- w· ynn ! ıen en, a amın ayı çı nye 30!> Mısır lirası ve11111 . .,ıı 

· k k k kün olamazdı. Eaaıen okuma nis- · M · f ,.rr _Kendiniz yazsanız daha iyi görü:--~ği yere gıtme ve ayı • ll zaheretini izte:n .ş, ısır m3.arı 
3 

_ Şark.memleketle.r.ıı•r__; 
olur. çıyı görme ıs e 

1
• a Mn ayı - rülfünunları ile diğer ırııı k . t d' M d k k beti az olan memleketlerde, mi i nezaretı' her tu''rlu" yardımı vadet- e1 

ı ·· .. ·· "h et ona kültürü yükseltecek vasıtaların · t' ı·oı - Pekala! .;& i e goruımuş, ve nı ay mış ır. rin iştirakile bir Şark o 
1 

Madam mektubu yazarak ver· elli frank vererek yazdığı bir mek- en mühim kısmı şiiplıesiz kitap.... Şarklı talebe federa&yonu he· vücude getirmek. ıııl 
Cli. Fakat yüzünün boya~ına rağ· tubu erkenden Lozana götürmesi· Ne!İrayattır. yeti katibi Mısır hukuk medresesi 4 - Şark gençlerine reP~J 
men sarardığı besbelli idi. Aşen- ni istemişti. Kayıkçı bu teklifi ka- Belli ba~lı vaz:fesi harsımıza talebesinden Seyit Fethi RıdYan Iacak içtimai programlar il" 
<len ona em•etti: bul eder görünerek mektubu za· hizmet etmek olon Halltevi böyle Bey Türk talebelerile temas et:ı>ek mak. / 

_ Şu bir kaç kelimeyi de ilave bıt"ya tulim etti. Mektupta şun· bir gün ihdasını ilk iş edindi. 30 üzere şehrimize gelmiş bulunu- 5 _Şark gençleri için~~ 
ediniz! lar yazılı idi: Ağustosta Tü:-k harfler ile çıl:an yor. rnm gi.:nü intihap etmek 1l 

"Sana bu mektubu getiren a· "Sakın gelme! Ve mektupları· bütün neıriyat sergi halinde satı· Dün matbanmızı ziyaret eden grenin öniimü, deki kıı nı<'(. 
<lam loviçrelidir. Ona itimat ede- ma inanma. Tehlike var. Seni se· ta çıkarılacaktır. Seyit Rıdvan Bey muharririmize de Kahirede loplanma11nı ~ 
bilirsin.,, viyorum cannn. Sakın gelme!,, Bu hadiıenin ehemmiyetini id- şu mRllımatı vermiştir: için çalışıyor ve Tiirk tale, 

Bunlar da yazıldıktan sonra Aşenden bu mektubu da alarak rak edenlerin elden gelen yardı- "Mısırda Şark Talebesi f ede· kongreye iştirak etmelerilJI 
'.AJenden mektubu adamına ver- oteline gidip yattı ve ancak ertesi mı esirgemiyeceklerini, bir mem- rasyonu heyeti namile bir heyet 
mit, o da mektubu alıp götürmüş- gün Madam La.zariyi görmeğe leket meselesi addedeceklerinden yoruz.,, 
tü. Ayni gün cevap geldi. Şadra· gitti. 
lal gelemiyeceğini söylüyor ve Madamın kapua kilitli idi. A
M~da.mın mümkün olan her !eyi §enden kapıyı vurmut, fakat içer

yaparak hududu geçmesini rica e· den sea gelmemişti. Nihayet Aşen
diyordu. Kendisinin gelmesine elen bağınmığa mecbur oldu: 
imkin yoktu. Çünkü hayatı tehli- - Madam açınız! Sizinle ko· 
keye girerdi. nu~acağ-ım !. 

Madam Lazari son derece mem- - Yataktayım! Hastayım! 
nun olmut ve Atendene Şandrala- Kimseyi görmek istemiyorum .. 
lın gelmiyeceğini tekit etmiıti. - Hasta iseniz doktor çağı· 

Fakat Atenden ondan bir mck· rayım. 

tup daha istedi. Madam Lazari - Hayır, istemiyorum. 
aşıkım tekrar ça~ıracak ve ona - O halde açınız.. Açmazsa· 
biç bir tehlike bulunmadığını an· nız derhal çilengir getirtir ve aç
latacaktı. Madam bunları yaz· tırırım. 
mak istemedi. Kendisi ağlıyor. Bir kaç saniye sonra kapı açıl
hıçkırıyor, kendini yere atar .l~C dı. Madunın yataktan kalktığı bel 
) alvanyor ve Aıendenin ayakla- liydi. Saçları dağınıktı. 
rına kapanıyordu: - Bütün gece rahatsızdım. 

- Bıral:ın beni gideyim rle ne Hastayım. Artık bir fey yapP.cak 
ist~rseniz yapayım. halim kalmadı .. 

_Madam ciddi olunuz! Dedi· -Doktor çağırtayım mı?. 
Jimi yapmazsanız neye uğrıyacn· 
.... 1 •1" z' ~r ızı .ıyorsunu · 
· Madam Lazari, Aşendenin bu 
ıözlerinden bütün bütün hiddet
Jenmi, ve ona küfürler etmeğe 

bqlamıfb. 
A~enden aldınnadı: 
- Yazacak mısınız, yoksa po

)i, çağıraynn mı? 

- Gelmiyecek olduktan sonra 
ne diye yazayım? 

- Sizin vazifeniz yazmak ve 
onu ikna etmektir. 

- Ya ikna edemezsem .... 
Y . ' - a aız, ya o. 

Madam Lazari çarnaçar ka· 
lemi eline alarak yazmağa baş:a· 
dı. 

A!enden mektubu beğenmedi
ği için tekrar yazdırdı. Kadın m .. 
ıa batından sıçrıyarak yatağına 
atılmıı ve tekrar ağlamaea h.t.1Jla
mıfb. Onun teeasürü hakiki idi. 
Fakat ifadede tasannu vardı. Ay .. 
n : gün Aıenden zabıtadan şu ra· 
ı • aldı: 

"Bugün Madam Lazari gece 
~açmak tçtn oftrafh. Bir kayıkç.1-
ya bin frank vadeclerek kendisini 
karııya atmasını diledi. Karı111 

- Doktor hana ne yapabilir. 
Aıenden madamın kayıkçıya 

ve:diği me!<cubu cebinden çıka

rarak ona uzattı ve: 
._Bu ne demek? Dedi.. 
Kadın mektubu görür görmez 

bozulmuş ve yüzü yemye§il kesil-
mi~ti. 

A~enden devam etti: 
- Sen liana söz verdin. Böyle 

bir ıey yazmıyacak ve kaçmıya 
tcsebbüa etmiyecektin. 
~- Fakat sözünü tutmadın! 
- Anlatılan ıizi rahat bir ote

le getirmemiz, serbest bırakma
mız yüzünden tnnardınız. Sizi 
hapse tıkmalıydık. Şunu bilin ki 
sizin buradan kaçmanıza imkan 
yok. Sizin bu mektuplarınız an
cak bizinı elimize geçer. Kendini
zi böyle feylerle yormayınız· da 
gönderildiği yere gidecek bir 
mektup yazınız. 

- Domuz herif defol!. 
,Aıenden aldırmadı: 
- Rica ederim oturunuz da de

diğimi yazınız! • 
- Y azmıyacağnn. Bir tek ke· 

lime yazmıyacağım. 
(Bitmedi) 

fÜphe etmiyoruz. 

Halk evinin 
Faaliyeti 

Halkın okuma ihtiracına cevap 
verecek muhtelif teşebbUslerde 

bulundu 

Halkın hars işlerile meşgul 
olmıya başlıyan lstaobul Halkevİ, 
binası dahilindeki kütüphaneyi 
zengioleştirmiye çalışmaktadır. 

Bundan başka şehrim muhte
lif semtlerinde birkaç okuma 
odası açmaya teşebbüs etmiştir. 

ilk nüshasını eylulün on be· 
şiode neşredeceği mecmuasında 

bir bibliografya kısmı bulundu
rarak, çocuklara iyi ve faydalı 
kitaplar tavsiye edecek, kitap 
gün!eri ve kitap sergileri organize 
etmiye başlıyacaktır. 

Bu teşet büslerin birincisi ol
mak üzere 30 ağustostan 2 ey
lfı!e kadar devam edecek bir 
"kitap panayırı,, darülfünunun 
geniş bahçesinde, Beyazıt mey· 
danına açılan kapısından umu

mi methale lı:adar, iki sıra 
üzerfode kurulacak, pavyon
larda her kıtapçı ve naşir neşere· 
ttiği eserleri ser~cek, halka ta· 
mtacak ve yi'.zde on tenzilat1a 
satacaktır. Bu teşebbüs1 e Şehri
mizde, halk için son c.!ört sene 
içinde yeni harflerle basılan eser
leri görüp tanımak ve az çok bir 
fikir edinmek imkanı hasıl ola-
caktır. 

Mil badele 
komisyon undaki 
1"ürk murahhası 
Muhtelit mübadele komisyonu 

Türk murahhası heyeti reısı 
Şevl<i Bey ve zevcesi dün ak
şamki semp!on ekispresile teda
Yi için B~rJine gitmiıtir • 

Bir Macar Türkiyede9 
geçerek .Le giôiyor 

----· h. . ... "l .. t" ol 
Eylül ayının sonuncu haftasın· ı şe rme goturu muş ur. t 

da BudapeAteden bir heyet kal- bir kaç nrkad. a~ı ile berabt /: 
, :ı - ff , l b :ı:' karnk, Birmanyaya gidet:ektir. marıa muva 

1 
a.~ 0 • an. u 

ı · "Macaristan icin adalet çok macera.ar ge~ırdıkterı 
smı - " k b · ve 

olan bu heyetin maksadı Macar- arkadaşlarını ay etmış Je~ 
lar ile Birmanyanm cenubunda başına kalarak, ''Sans,, · .aı 

' d b ·11 d' 'it' ctıP"· 1000 metre irtifada bir yayla a ir mı et nez me ı ıca ·~ifl 
oturan "Sanı,, iıimli bir millet a· Bu milletin adetleri, mu~' ~ 
raunda bir akrabalık olup olma· folklor'u bu mültecinin iııe~ 
dığmı ilmi ve fenni bir surette tet- büyük bir tesir yapmış, ,,e 'ti 

kik ve tahkik etmektir. milleti .olan Ma~~ .~illeti:~, 
Heyet 12 alim ile 12 avcıdun adetlerı ve musık1sı ıle fe 

bir mü<ı.abehet arzetmi~tir· ibarettir. Seyahatin bir sene süre- ~ 

iW ceği tahmin ediliyor. Yol fU suret- "Sans,, Jılar nezdinde , 
le tesbit edilmiştir: Sofya, latan· ay kaldıl~tan sonra, rnült~''-11 
bul, Acemistan, Afganistan, Ganj, car memleketine dönrnııf 
Ire.naddi ve Mekon.g vadileridir. milletin menşei hakkında t~el 
Tetkikat ve taharriyat iki sene sü-· ta ba~lamıştır. Bu tetkikat ~e ~ 
recektir. d "S ı K gıı sin e, ar.s,, arın ır fY{t 

Bu ıeyahc.t fikri §Öyle doğmuş· car unsurlarla beraber, ~ -J 
tur ve şu esaslara istinat etmek· ve Salen vadilerinden 13 ıı' f' . 
tedir: doğru hicret ettikleri teıbİld 

· · "S 1 arnCJıı Umumi harpte, bu heyeti ilmi
yeye iştirak edenlerden birisi, 
Ruslara esir olmut ve Vladivoıtok 

mı~tıı-. ans,, ar, o z ,.t 
ri Birmanyada hür ve seYfıet• 
aşiret hayatı geçirmektedır 

'""'"' ....._._,..~•-...ıan.-nnınmun11nw11111U1111111D11u111t""n'*""""' ... """""1mtt nıı ı 11111111 '"ııı ıııımın rıın aJ 
Pastörize olrn•Y;,, 
Süt uhnmıyac8 b 

Belediye idaresi a!tınd• ııs 

Bir tavzilı 
"Türk Mürettipler cemiyeti 

reisi Cemal,, imzasiJe şu mektu
bu aldık: 

"Dünkü Akşam gazesinde 
"komünist tevkıfatı,, serlevha'ı 
yazısında mevkufların hüviyetin
c!en bahsederken "ekserisinin 
mürettipler,, olduğu şeklinde ve-
rilen havadisi Türk mürettip er 
cemiyeti ret ve tekz 'p eder. Ger
çe mevkuf yalnız bir müretfp 
varsn da o da cem'yctim'ze ka· 
yıtlı değildir. Ve ihtı mal ki bu
nun da tevkifi başka bir sebep 
ten rlo'ayıdır. Bu da cemiyeti ve 
efradı şaibedar etmez. Mürettip
ler ötedenberi temiz ve nezih 
kalmış bir kısım maarif ame!esi
dir. Bunu bütün erbabı kalem 
bilir. ,, 

r ve 1 narı hastane, d.spanse ıııı'' 
teplere münakasa ile . 9 blJlıl 
sütlerin pastörize ediJınıŞ tır• ~ 
masını karar altına alP1•fd 

11
b! 

. ü . eneler e l vazıyet zerıne s tı · J 
O ss'"s• ·r: hastanelere ve m e w (' 

hiye süt miinakasah•'1118 edte' 
sütçüler sütü pastörrıe bb0' / 
makine getirtmiye teşe ( 

. 1 d' d mış er ır. .. ·ıe e 
l . astorı ff 

Belediye süt erı P . d çDJ ( 
cek maklne!erin ş3hı~ e edil~ 
masını müteakip tasfıye d,v 
miş sütlerin satışını nıeoe 
tir. 
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Evliya hakkında ) Niste Terbiye Kongresi ' .......................................................................... .. 
Garbi Trakya Türkleri " .......................................................................... . 

1 Unanistanla aramızda 
Garb" T · 

T~l;lı~ ~€~ki;;at ve 
Doktor Freudun 
Bir takdirnamesi 

1Değişen dünya ve terbiye 
h 1 rakyaya dair esaslı meseleler 
alledildi; binlerçe dosya tasnif 

olundu. Şimdi işe bakalım .• 

Genç asabiye ve a\.iliye he- 'Bu mühim meseleyi 
kimlerimizden doktor izzettin Be- 50 memlekete 
ye meşhur ruhiyat ~oktor~ Vi· menStlp 1500 murah!taS müzakere et• 
yanalı F reudundan bır takdıroame 

r._.\nıcara. in· 
gelmiştir. lzzet~in Beyin bizdeki tiler - Dünya süratle deg~ işiyor fakat ... 
••Merkez. Efendı,, hakkında yap· ' 

~ht T 1 afnamesi mucibince 
ltdeai 1.rakyada etabli Türklere 
~Uhtd'~ıırn geldiği halde Rum 
duilı i 1• ere tefviz edilmiş bulun· 
diJeııı. Çın ası) sahiplerine inde e· 
teJit .;:.~ ernlak hakkında muh
~e 'tunu a.dele komisyonu Türk 
te~İtlea.n .heyetleri bir itila f ak-
l rd1 y h ''k" . . ~ İtil· f · unan u umetınm 
hitı J .. a.1.nıucibince verecegı 15 ... ··t• ıı ı· 
itle ted· ırasını komisyon em· 
)'dt 'Ye ettiği dün Garbi Trak· 
l'İ)llti~·lelgrafla komisyona bildi-

,.,ır. 

~:"•t Beyin lzfihall 
l'~ lrı 1 Trakya komisyonunda 
~.u~ahhası Fuat Bey dün bir 
't~ ıruniıe komisyonun Garbi 
~ lda.ki itleri hakkında şu i-

ı "e-· . ....._ J< • uıt§tır: 
ıft ~I ?tniayonun Garbi Trakya· 
Qİl\Jererı a.rtık bitmiş demektir. 
~ ~ ~ dosyadan müteşekkil o· 
itle~ i ~bi Trakya işlerini bitir· 
'İlıde Sı1ı muayyen bir plan daire· 
'eder,~l.1tnıak lizıımgeldiğini his
>ı~ 1!1eri bet büyük grupa a· 
'>lt :lrk. Bundan sonra her grup 
~~tetkik edilmiş ve biri ta· 
"- lrı ronca diğerine geçilmiştir. 
aiL_ ttelel • b' . . . hl' ~ erın ırıncısı eta ı ve· 
~dı leyıiatı idi. Bu iş arkadaşim 
'e et b ~eyin himmet ile hemen 
~ 1~if, §İmdiye kadar da-
~ Yesıkaların adedi 105 bini 
~~~~tu~ lkinci mesele muhtelif 
• lıtJ.. -9.ı__ l..nlunan bazı 

~ta~ köylülere tar a arının 
""*flu_ lf11di. Bu İf bir takım mOt· 
~ tı_ lc.rtılatıyordu. Takriben 
~ Jca)~e halkı yani 2000 kiti olan 
'1; h~· ahalisinin taleplerile 
~ Jc... Ukumetinin talep mikta· 
t~~~ tdayıf arasında bir fark 
ıu L Yordu B · · b. k" q'll . . unun ıçın, ır oy-
~U"' .:'•nin vasati ne kadar dö· 
ıf "'""ı' dil ettik 'Ye sahip bulduğunu tea· 
\,)._il. 'Ye her haneye o miktar· 
~tik 1 ~akriben 60 dönüm tarla 
~~İt):tırdik. Şayet köyde mu
~ '-'e.ıie~vzi edildiğinden dola
~~~li1ı· \' lrnarnıtsa 60 dönümün 
d· ı. 8ıa 1 

Unan hükumeti tazmin 
~~İltnd •uretJe belki hakikatte 60 
l~ll ~n f ~zla arazisi olanlar 
d · t:'e.lc Zrnına.t veya arazi aldı-
\ F~l "t noksan arazisi olanlar 

' alrnıı oldular. Maaımafih 

• 

köylerine muhacir yerleştirilme· 
mit olanlar yerlerine dönmeğe 

batladılar. 

150,000 Stlrllnlln tevzii 

Üçüncü mesele 150 bin sterli· 
nin tevzii itidir. Malum olduğu 
üzere Yunan hükumetinin komis· , 
yon emrine verdiği 150 bin sterlin 
Garbi Tı·akya etablilerinin Yunan 
hükumeti tarafından alınmıt ve 
Ankara itilafnamesine merbut liı· 
tede gösterilen mallarile Make· 
donyada kalmıı malların bedeli· 
ne karıılıktı. Bu itte de büyük 
mütkülatla karıılaştık. Çünkü lis· 
tede zikredilen dönümlerle fili it· 
gal miktarı hazan biribirini tut· 
muyor ve büyük tikayetleri mucip 
oluyordu. Yegan yegan mesahaya 
kalkışmak İti beş on sene geri at· 
maktı. Bunun için herkesin hisse· 
sini tesbitten evvel listeye geçen 
fazla miktar üzerinde toptan mu· 
tabık kaldık. Hisselerin teıbitini 
bundan sonra yaptık. 

Tazmini llzım geleh emlAK 
Dördüncü meslee, iadeye tabi 

olduğu halde Rum mübadillere 
tevzi edildiği için tazmini lazım 
gelen emlak iti idi. Bunda da kar
şılaıtığımız müşkülat ki.me ait ol
duğunu ve miktarını tesbit mese· 
leleridi. Binlerce talebi birer birer 
tetkik etmek ve her talebin lehin· 
de ve aleyhinde ileri sürülebile
cek delillerle uğraımak iti on se· 
n~9,aha. halletmemek demekti. 
Bunun için evvela Türk ve Yunan 
heyetlerinin münaxaşasız aoıya· 
lan tetkik ederek bilançolarını 

hazırlarına karar verdik. Neticede 
her iki tarafın temayülünü naza· 
rı itibara alarak benim bilaçomu 
fazla, arkadaıım Yunan murah· 
hasının bilançosu da noksan bu· 
lundu, Arası alındı. Umumi mik· 
tar toptan tesbit ve kabul edilince 
münakata da ortadan kalktı. Bu 
suretle bir kaç sene devama ta· 
hammülü olan bu it otuz günde 
halledildi. Alakadarların çekleri 
hazırdır. Reis M. Andersen imza
ladıktan sonra tevzi edilecektir. 

Avdet hakkından mahrum kim· 
selerin emvali meselesi de halle
dilmiş gibidir. Artık komisyon 
prensip meselelerini halletmit ve 
filen randıman veren İ!lerle uğra! 

lkigülüşlükadın ! Morls 

Yazan : 

tığı uzun bir ruh tahlili Viyana
nm en büyük tıp mecmuaların· 
dan imagoda intişar etmiş ve psi
kanalizmin mucidi olan meşhur 
Freud bu makale üzerine lz.z.et· 
tin Beye bir takdirname gönder· 
miş, bu takdirnamesiode 11Siz 
psikanaliz.m sahasmda yeni bir 
ufuk açtınız,, demiştir. izzettin 
e~y şimdi de "Sünbül Efendi,. 
hakkmda psi ~analiz etöt hazır· 
lamaktadır. 

Katil Cevdet 
Bir kaçak katli yaka

landı, kaçtı, yine 
yakalandı 

Geçenlerde Y enipostane önün· 
de komisyoncu Kamil efendiyi 
bıçaklayarak öldüren Ct;vdet 
Çerkeşte dayısının yaoına kaç· 
mış ve orada zabıta tarafından 
yakalanmıştı. Cevdet lstanbula 
getirilirken yolda jandarmaların 
elinden de kaçmış ise de birkaç 
gün evvel yine yakalanmış ve 
dün sabah şehrimize getirHmiş· 
tir. Cevdet akşam üzeri adliye· 
ye teslim edilmiştir. 

Katil cürmünü inkar etmiş ve 
demiştir ki: 

O Kamil benim çok aleyhim
de bu:unuyordu. Hatta son za· 
manlarda her yerde bana harsız 
diyordu. Bir gün kavga esnasın
da beni ölümle de tehdit etti. 
Peşimde adamlar dolaştırıyordu. 
Vak'a gecesi bıç:ıkla üzerime 
hücum etti. Kendimi müdafaa 
ederken yaralfiımlt. -Elimdeki bı
~• Çerkefe giderken yolda at
tım.,, ............................................................ 
mağa ba,lamıttır. 

Garbi Trakyada i!lerin böyle 
sür'atle bitmesine tutulan yol a
mil olmuştur. Garbi Trakyada 
mahalli memurinin vazifemizin 
kolaylaştırılması hususunda gös- · 
terdikleri yardıma da diyecek 
yoktur. Kendisinden büyük yar· 
dım gördüğümüz sabık vali cene· 
ral Kalogeroı'un yerine gelen Se
rez meb'uıu M. Floriaı ta komiı
yonumuzun i!lerile bizzat alaka
dar olmaktadır. Bu zat ufak bir 
tikayeti doğruca kendisine yap· 
ma.mı benden istedi. Arkadaşım 
Yunan murahhası M. Floridesin 
bu muvaf fakiyette büyük bir his• 
sesi vardır. 

rek fU sözleri söyledi: 
- Bu meseleye karı,mıı olan· 

lardan ve etrafınızda dolaşanlar· 
dan dört tanesini ben, ıahsen bi· 

'· Arsen LUpenln yeni bir macerası Löblan liyordum. 
'e ~- · · Tefrikı No : 26 
1 ·~1 Evvela ben kiracınız oldum, ve 
--~ ~~ Markinin kendini topar- ziyade ilerliyebilmekliğime yar- bütün taharriyata hakim olayım 
~ld ap '\'ermesine imkan bı· dım edecek ve öğrenmek istedi- diye bu şatoyu satın aldım. lkin· 

I' l·llll devam etti: ğim şeyler bunlardır. cisi me!hur haydut lri Polun met· 
~' itil he . 
led~ tne, 1 nını için esrarengiz Bu sözleri uzun bir sükut takip resi olan ve geçen akıam yazıha· 
ltj~di \'ee e~ budur. Bir kadın kat- etmişti. Markinin sükutu o kadar nenize girerek fotografları ka· 
d~ t )a.Pddrnaaları çalındı. T ah- manidar olmuştu ki, Raol, bir ıey rıştıran Sarı Klara !. 
I'{ "-"lunı ı. Herkes gibi sizin söylememek istediğini derhal an- Buraya gelince Raol durdu. Kla-
~-~~i ,~•~ıza ınüracaat edildi. lamıf, omuzlarını silkerek: raya bakmıyor, kat'iyen bakmı· 
Sin, ıd-.11 h· u kadınla olan ala· - Ne yazık, demişti. Teessüf yordu. Bütün dikkatini Markide 
a} · • ~ede ı\ hahaet.mediniz. Ni· ederim ki susuyorsunuz. Bir me- teksif etmişti. Ve Marki şaşırmış· 
.\ lt"lc b 

11 
• • Sonra, gene gizli selenin asla unutulamıyacağı, bir tı. 

lt. ~be. 0 u tatoyu satın aldınız? çok kimselerin bununla meşgul o· - Üçüncüsüne geçelim, ister 
f.~dl" her~~an bu cinayet hak: lacağını tasavvur edemiyor musu· misiniz?. Üçüncüsüne!. Yani en 
"< " esın biid· ""· d E b 1 l hl · V 1 ıtik nı-.lunı ıgın en daha nuz? ğer öy eyse yanı ıyorsu· te ikeliıine .. Yanı a teks' e .. 

l'a. '"to1u atınız mı var?. Vol- nuz. Bu meseleye karışını! olan Marki sıçradı: 
... !'Q lbeaele . ·ı . b 1 ? ~b "ele1 • •ı ı e sızin mi- ki.mseler, unutmak isteseler i e - Valteks mi . . Ne diyorsu-

l ı araaınd b' h 1 ? I,l't ""r !tıı' lk· a ır müna· gayri i ti yari onu takip eder er nuz • . 
•İ)~I tek&~Üıu ı ~eaelenin baş· ve halline uğraşırlar. - Valtcks, evet, Elizabet Orn· 

e. lllılidir? ' faılleri ayni şah Raol Markinin yanına yakla- en'in yeğeni veya akrabası .. 
· itte .. b d ' 1 V 1 ' nıosyö. daha farak hususi bir ehemmiyet vere- - Ka il eği , o amaz.. a · 

• 
Niste toplanmış olan terbiye 

kongres ne Türkiye namına da 
muallimlerden mürekkap bir he· 
yet iştirak etmişti. 

1 

Bunlardan umumi konferanalar 
da Kolej dö Frans muallimlerindeı 

Heyet azalan şehrimize avdet 
etmişlerdir Heyet meyanında bu
lunan ve erkek mualtim mektebi 

muallimlerinden Sadrettin Celal 
bey kongrenin faaliyeti hakkında 
bir muharririmize şu malumatı 

vermiştir: 

- Nisteki terbiye kongresine 
50 memlekete mensup 1500 mu· 

rahhas iıtirak etmiştir. Bunlar 

arasında memleketimizi 8 mual· 
lim arkadat temsil ediyorduk. 

Kongre 21Tammuzdan11 A
ğustosa kadar devam etti. Kon· 
grenin umumi mevzuu şu idi. 

- Değiıen dUnya karşısında 
terbiye. 

Konııre ilç şekilde faaliyette 
bulunmuştur. 

1 - Esa1 mevzu bakkaoda u
mumi konferanslar. 

2 - Muallimlerin hazırlanması 
imtihan sistemleri gibi meseleler 
hakkında seksiyon içtimalara. 

3 - Muhtelif tedris teknikle· 
rine ait kurslar. 

Cenaze arabaları 
Garajı 
Fatihte itf alye l'•rajı arkasın· 

da cenaze otomobilleri için ye· 
niden bir garaj inşasına başlan
mıştır. inşaat iki ay zarfıoda 
bitirilecek ve elyevm kullanıl-

makta olan otomobillerle yeni· 
den alınacak lüks cenaze oto· 
mobilleri ve arabaları daima 

garajda toplu bir halde bulun· 
durulacaktır. Cenaze arabaları 
belediyenin Calattaki atelyesinde 
yaphn lacaktar. 

Kaçak ispirto 
Yenimahallede mandırasında 

30 teneke ispirto bulunduğundan 

dolayı dokuzuncu ihtisas mah· 
kemesine verilen dursun Ali dün 
8 ay hapise 1892 lira para ceza· 
sına mahkum edilmiştir. 

M. Langeven ve Sorbon Darül• 
fünun müderrislerinden Pr. Val
yon ve Pieron ve sabık Prusya 
maarif nazırı Ye Alman Pedagoji 
akademisi müess:si Pr. Becker, 
Janjak Russo enstitüsü muallim• 
!erinden M. Piyaget, Amerika 
Ko~ombiya Darülfünunu terbiye 
müderrisi Pı. Vaston ve Valton 
Plan mües!esesi Mis Helen Pakust 
ve profesör Klobert Paren kon• 
ferans vermiştir. 

Bu konferansta bilhassa harı 
meselesi görüşülmüı ve insan· 
Jarı birleştirecek zamanımıza 
uygun bir hars esasını araştır

mışlardır. Murahhasların ekserisi 
bilhassa profesör Langeven dlln
yanın maddi ve teknik Yaziyeti
nin harikulade bir suratla de

ğiştiği buua mukabil manevi ve 
harsi cephesinin buna tekabOl 
etmediğini ve bu günkü buhran 

ve felaketlerin en büyük uıkı 
bu olduğu noktası üzerinde ia
rar etmiştir.,, 

Kongrada Sadrettin CeW Bey 
de Türkiyedeki terbıye faliye• 
tine ait bir konferans vermiıtir. 

Kadirlye H. Hikmet 8. 
Davası tazeleniyor 

Kadiriye Hanım iımmde bir 
kadını bazı iddialarla bapıetti

ren sabık muslantik Hikmet Bey 
aleyhine bu hanım bir dava aç
mış ve ağır ceıaca görlllen 
bu dava beraetle neticelenmiıti. 

Müddeiumumilik bu kararı temyi• 

etmişti. Temyiz mabkemeıi ve· 
ri)en beraet kararını nekıetmir 

tir. Dava yeniden görU)ecektir. 

Polonya 
Hariciye mUsteşan 

Bir müddet evvel buradan ge

çerek Ankaraya giden Polonya 
hariciye müsteşarı M. Bek diln• 

kü trenle şehrimize gelmiıtir. 

M. Bek on gün kadar daha 11-
tan bulda kalacaktır. 

tekı kumarbazın biriaidir. Ahlak- · min bahsettiğim gece, Sarı Klara 
sızdır, evet, fakat tehlikeli kat'i· 
yen olamaz. 

Raol, fatkın bir halde bulunan 
Markinin yüzüne tokat atar gibi: 

- Valteka'in, dedi, bir batka 
ismi vardır. Daha doğrusu bir la
kap.. Meıhur bir lakap... Cinayet 
aleminde çok meıhur .. 

- Cinayet aleminde mi?. 
- Valtek polis tarafından ara· 

nılmaktadır. 

- Kabil değil!. .. 
- Valteks, İri Poldan başka 

bir kimse değildir. 
Markinin hayreti o kadar şid

detli olmuştu ki, az kalsın beyni· 
ne sıçrayan kanla bayılacaktı: 

- İri Pol mu?. Şu haydut re· 
isi?. Ne diyorsunuz?. Valteks İri 
Pol değildir, kabil değildir .. Na
aıl olur?. Hayır, hayır .. Valteks i
ri Pol değildir .. 

Raol tekrar etti: 
- Valtekı emin olunuz ki lri 

Poldür. iri Pol'da Valtekı !. De-

yazıhanenizde fotografları ka· 
rıştırırken, iri Pol, adamları ile be 
raber evin kartısında tarasaut e-, 
diyordu. Sarı Klara, evden çıkınca 
onu kaçırmak istedi. Ben teaadü· 
fen orada idim, dövüttük ve dövil 
türken yüzünü görerek onun Yal• 
teks oldluğunu tanıdım. Şimdi ol• 
du üç! .. Gelelim dördüncüye: Bu 
da polistir .. Resmen tahkikati ka· 
patmıf olmasına rağmen poliı, 

başmi.:.fettiş Jorjöre vasıtasile bu 
işi tahkik ettirmektedir. 

Raol, genç kızm bulunduğu ta• 
rafa bir göz atmıştı. Aydınlığa 
karşı olmasına rağmen, Raol, o
nun büyük bir heyecan geçirdiği· 
ni farkediyordu. Marki başını ıal· 
\adı: 

- Evet, bu Jorjöre dediğiniz 
adamı hatırlıyorum. Fakat Eliza• 
bet Ornen ile olan münasebetimf 
mi bildiğini zannetmiyorum. 

(Bitmed!,l 



' Sahife 6 

İsmini değiştiriyor 

Nllfus, yol ve sıhhat 
meseleleri 

Daday, (Hususi) - Eu ismi 
okuduğunuz zaman son günlerde 
zelzelesi ile meıhur o'.an bu ka
sabada nasıl oturduğuma hayret 
edeceksiniz ? 

Fakat hayrete lüzum yok. Çün
kü bulunduğum kasaba, Kasta
monuya 36 kilometre mesafede 
bu!unan Dadaydır ve Türkiyenin 
en çok köyü olan bir kaza mer
kezidir. 

Zelzelesi ile meşhur olan ka
saba ise MuğJada Dadaydır. Yal
nız karileri değil posta idaresi
ni, hatta vekaletleri bile şaşırtan 
bu iltibas üzerine, emirler, ha
vale edilmiş kağıtlar çok uman 
Kastan:onu ile Muğla arasında 
dolaşır. 

Hükumet bu vaziyete nihayet 
·vermek için Dadayın ismini de-
1ğiştirmiye karar vermiş ve vila
yete de münasip bir isim bulun
ması için tebliğat yapmışhr. 
Dadaylılar bu tebliğat fizerine 
memleketlerine güzel bir isim 
aramakla meşiuldurlar. Şimdiye 
kadar bulunan ve batta karar· 
laıtırılarak vekilete gönderilen 
isimler şunlardır. "Ballı dağ,, ve 
yahut "Çamlı ova,,. 

Filhakika Daday ıimal dağ 
ıilsilesinin en yüksek tepelerin
Clen biri olan baJJı dağın eteğin
deki düz ovada, iki tarafı kavak
larla söslenmiı bir dere kenarın· 
da kiindir. Ballı dağın muauam 
çamları ile çevrilmiş olan bu 
ovaya bulunan iki isimde müna-
1sip addedilmektedir. 

... . • • • 
' Henüz seksen senelik bir ta

rihe malik olan Daday, yeni 
evler, hanlar, dükkanlar, oteller 
ve mekteplerile seneden seneye 
büyümektedir. Bu imar faaliyeti 
bilhassa son iki sene zarfında 
bararetlenmiştir. Bu hususta be
~ediye reisi Fuat Beyin çok mü
him rolü olmuştur. Genç beledi
ye reisi kasaba içindeki bütün 
boı araziyi ucuz ucuz ve uzun 
vade ile satmıştır. Bu sebepten 
her satılan yerde güzel bir ev 
~ir dükkae yükselmektedir. 

• • • 
Kasabanın esas nüfusu çok 

azdır. Kasabanın dükkancılara, 
hancıları civardaki köylerde otur
maktadırlar. Haftada bir defa 
Cumartesi günleri Daday pazarı 
kurulur. O gün güneş doğmadan 
köylüler kasabayı c!olc!ururlar. 
Akşama kadar devam eden, yağ 
yumurta, hayvan alışverişi bit· 
tikten sonra kasaba gene boşa· 
lır. Ertesi gün kaza merkezinde 
beş on mütekaitle bükii:net 
memurlarından başka kimseyi 
göremezsiniz. 

.y. ~ • 

Köy kanunu tatbik sabasına 
konalı on seneyi geçt ıği halde 
Dadayda son günlere kadar l\öy 
kanunundan hiçbir köylü istifade 
edememiştir. Fakat yeni tayin 
edilen ve Avrupada tahsil etmiş 
oln kaymakam Zarif 8. işe baş
lar başlamaz bu noksanı g3rm Üf 

ve 180 e yakın köyde kav ka-

VAKiT 

Haberleri 
• 

Günden Güne Derliyor, Ve Feyizli Neticeler . Veriyor 
Mardin hususi , ' 

muhabirimizden: ..----
Memleketimiz 

bir kaç sene ev
velisine kadar 
pek geniş mik
yasta kaçakçılık 
faliyetine sahne 
oluyor, bu yüz
den hem bir çok 
hadiseler vuku 

çakçıhk hemen 
hemen kalmamış 
gibidir. Kaçakçı
lık eskisine na· 
zaran yüzde dok
san nisbetinde 
azalmııtır. 

Bu suretle ka
çakçılığın önüne 
geçilmiş olması
nın yalnız Mar
dince değil, Marbuluyor, hem de 

tüccar ve e~naf dinin transit mer-
pek çok zarar kezi vaziyeti de 

olduğu için Di-
görüyor, ikbsa- yarbekir, Siirt, 
diyatımız bozu· 
luyordu. Şehri- Van, Hakkari ve 
miz askeri ihtı- Eliziz gibi mil-
saı mahkemesi . teaddit şark vi· 
geçen şubat ayı Mardin askeri ihtisas mahkemesi heyeU )ayetlerimize de 

içinde teşekkül edip Tazifeye iki buçuk sene, asılsız ihbaratta faydası dokunmuştur. Bu yüzden 
başladıktan sonra bu sahada bulunan birisinin de bir sene buraların ticaret hayabnda da 
mühim farklar görilldü. Aıkeri hapsine karar verildi. Sürat ve bariz bir inkitaf görülmektedir. 
ihtısas mahkememiz mütemadi adaleti prensip ittihaz eden mah- Yakın bir %amanda gerek Mar-
faalfyeti neticesinde yüzlerce ka- kemenin faaliyeti şehrimiz hal- dinde, gerek havalisinde kaçak· 
çakçıyı mahkum etti. Bu arada kını fevkalade memnun etmiştir. çılıktan hiç bir eser kalmıyacağı 
yalancı şahitlik eden bir adamın Bu sayede memleketimizde ka- kat'iyyetle ümit edilmektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Karakuyu kUyllnde

ki cinayet 
MUCLA, (Huauıi) - Bura· 

köylerinden birinde evvelce ya .. 
pılan bir cinayetin failleri niha· 
yet meydana çıkmııtır. 

Karakuyu köyünde geçen bu 
hadise fu suretle olmuttur. Köyde 
Ummühan ieminde bir kadm 'Td'o 

dır. Bu kadının kocası bir gece e• 
vinde uyurken Mustafa oğlu Ha
lil ve Hasan oğlu Hüseyin eve gir 
mitler ve zavallı adamcağızı bo
ğarak öldürmüılerdir. 

iki kafadar bu faciayı iti edik
ten ıonra maktulün cesedini boy• 
nuna bir torba tat bağlıyarak ıu
ıuz bir kuyuya atmıtlardır • 

Fakat bu hadiseye adamcağızın 
karısı hiç ıeı çıkarmamıştır. An
cak bir müddet sonra maktulün 
kardeıi Hüseyin, biraderinin ne 
olduğunu ve nereye gittiğini 
yengesi ümmühana sormuf, ka· 
dın cevaben elbiselerini giyerek 
dıtarı çıktığını, ne zaman gelece· 
ğini bilmediğini söylemiıtir. Hü· 
seyin bu cevaplardan ıüphelene· 
rek jandarmalara haber vermit ve 
uzun takibattan sonra hadisenin 
failleri yakalanmıştır. 

nunu tatbikine başlamıştır. Son 
dört aydanberi kazanın her ta· 
rafmda telefon tesisatı, köy yol-
ları, köy mektepleri yapı!makta, 
köy muhtarları köylerinin diğer
lerinden geri kalmaması için 
uğraşmaktadırlar. 

Daday aha!isi kamilen çiftçilik 

80 santim boyunda 
iki kardeş : Şaplkle 

Karabet 

Bu resimde glSrdOğllntız kadın· 
erkek iki kardeştir. Erkeğin ismi 
Karabet, kadının ismi Şapiktir. 
Bu iki kardeş Diyarıbekirdedir, 
o havalide pek tanınmış, sevilmiş, 
bellibaşh bir hususiyeti haiz iki 
mühim tip sayıhrlar. Bu iki kar
deşin hekeste olmıyan mühim 
hususiyetleri herkeste olan ve 
kendilerinde olrnuyan bir şeydir: 
Hoy. 

Filvaki bu iki kardeşin ikisi
nin de boyu yoktur. 1 cisi de 
seksener santimetro yüksekliğin· 
dedir. 

Şapik Hanımla Karabet Efen· 
dinin boyları yo'.dur ama neş~
leri vardır. Eu iki kardeş hayat· 
!arını raksetmekle kazanırlar ! 

ve kerestecilik ile meşguldürler. Fa· lllDlllUllll ııın111 111111111111mııım111111ııuııınııı•tnllllnlllUlllUllllQm ... ıımuımıımıııımı 

kat kerestecilik bu sene çok sönük· kazanm Çöme mıntakasında ve 
tür. Halk para kazanmak ümidi ile GÖtşiş karyesinde çoğalmıştır. 

lstanbula, Zongu'dağa giderek Köy kanununun tatbiki üzeti-
amelelik, kayıkçılık, çopçülük, ne şiddetli bir taıyik ile 24 sa-
yapmakta ve J<azandıkları para· atlik yolda bu'mıan Dadaya bu 
lar.a c;ocak vergi borçlarım öde· mıntakalardaki kadın, erkek, 
yebilmektedirler. ço ul\ çocuk muayene için an-

.. • • ca'<: bir defo gi c'ebi l m işlerd ir. 
Istanbu:a ve Zonguldağa pa- Muayene edilenler in listesi çok 

ra kazanmak için gelen bazı fec!dir. 200 ni:fuslu bir köyde 
köylüler, gittikleri memleketler· kadıo, erkek, çocuk l 80, adet 
den dönerken maalesef para- hasta vardır. 
dan baş'ı<a frengi ve belrn~u'<· Kaza merkezine 24 saat me-
luğu gibi fena hastalıktan da safedP. bulunan bu l.öylerden 
getirerek ailelerine aşılamakta- D c: daya giderek tedavı olmak 
dırlar. imkansızdır. Köy muhtarJan ve 

Bilhassa son senelerde frengi köylüler bu mütbtiş vaziyet kar-

Kaçakçılık eden 
Kadınlar 

Balıkesir adli ihtisas mahkeme
since Alem Hüseyinin zevceai 
Nuriye Hanımla akrabasından 
Ane Hanımın ve oğlu Halidin 
muhakemesi intaç edilmittir. 

Nuriye ve Ayıe Hanımlar altı
tar ay ve oğlu Halil EfenOı 2,5 
ay hapia ve aı-naa ttara cezasına 
mahkum olmu tur. ali e i 
hakkında verilen cezanın diğerle
rinden az olması yaıının uf ak bu
lunmasından ileri gelmiştir. 

rarrırt11ımrınntın-............. ıt11111Mttt•ı""1mnfll81mtnnnı,_1_ 

şısında seyyar bir mücadele dok· 
toru istemektedirler. 

1$> "' • 

Çok geniş bir mıotakada bulu
nan köylülerin en büyük dertle
rinden birisi de yol ve mektep 
idi. 

Kastamonu valisi Murat Bey; 
bilhassa daday köylülerinin kaza 
merkezine gelmek için çektikleri 
sıkıntıları; beygirle bile yürümek 
imkam olmayan keçi yollarını 
gördükten sonr mühim bir yar
dım ile 45 kiJometroluk çok güzel 
bir yol yaptırmıştır. 

Daday - Cide devlet şosesine 
bağlanması için on kilo metro 
kadar bir mesafe kalan bu 
yol ikmal edilir edilmez Zari, 
Ayahna, Çöme mıntakasındaki 
elliye yakın köylüler vali Murat 
Beyi köylerine davet edecekler
dir. Eu suret:e; dünya kuruldu 
kurulalı tesadüfen gelen bir ka· 
za kaymakamından başka hüku
met memmu görmiyen köylüler 
ilk defa o!arak aralarında bir 
(vali paşa) göreceklerdir. 

)(. >(. ·~ 

Vali Murat B. gene bu civar 
halkıma arzusu üzerine 30 kari
ye ortasında en asri bir mektep 
de inşasına baş!athrmışhr. Güzel 
sınıfları, mu11lim odal arı bu"unan 
veni meHtep, yo • ikmal edilince· 
ye kadar hazırlanmış ve bitmiş 
o :aclktır . 

Vali Murat B. Zari mıntaka· 
sına gcç.nce cu mektebin de 
k ii ş.:ıt merasımını yapacaktır. 
Köi·Hl ~ er, kendi mem!eket :eri içın 
ço'c büyük yardımda bu unan 
vali Murat Beyin hatırasını da· 
ima yad için mektebe ve yola 
Mnrat B. mektebı ve Murat 8. 
}Oıu namını vermişlerdir. 

Bir milyon kilo pi 
veren kazaoıd 

Beypazarı . Jt 
b'rır" 

Beypazarı hususi mub• 1 

den: ,pP 
Merkezden doksan kilo ki 

mesafedeki Beypazarı, ~~ 1 
kazalarının en güzelidir. S ;' 
nelerde ikhsadi bubra~ı~ ~ .... 
detlisioi hisseden bu şırıll ~tt 

ba, günden güne fakirlet~p ~ 
dir. Birkaç sene evvel aY ~ 
tekrar ziyarete gelenler act orl'' 
sukutu hayalle karşılat•Y ,1 
Meıhur sermayedarlarda~ ~ 
kalmamış, memlekete belli~ 
para getiren tiftiğin üç 1 j 
yirmi kuruşa kadar sukulll,; 
aülamel yapmış, tüccarları 
sürüklemiştir. ,,1. 

Zahire ve tiftik para el 1. 
ce her kes birbirine borçJO i_ 
müş, rençper ve esnaf "I 
mevkide kalmıştır. Geçell J. 
kurulan zirai kooperatif b ·f 
bir çok köylüye ehemmiyetli 
dımlarda bulunmuştur. / 
Buğday ve arpadan ba~ ' 

tlik sahiplerinin yü~ünil bi'lı 
göldüren prinç vardır. Het ~ 
bir milyo:ı kilo pirinç i•~ 
edilmektedir. Nallı han gibi 'I 
şu kazalarla da birleşince ; 
çeltik fabrikası Beypazardl 
luzumludur. ~ 

Tifti~. yapağı para eli.O~ 
aürü aaliipleri davarlarını /' 
dükk olarında kestirmekt "' 
Bu yüzden etin okkası oO i 
kuruşa indiği gibi memlek1~ 
çok kıymetli bir varidat 111 ~ 
olan ve senede yarım 111.;JI 
kilo tiftik veren bu hayv• il' 
mıktarı bir haylı azalmakta" 

Yıllar geçtikçe kazanın 11 l 
su da eksiliyor. Bir çok ~eO t~ 
Ankara, Polatlı, Eskişebit, 
işlek yerlere dağılarak elı 
parası kazanmaya çalıııyorl"/ 

Maarif itibarile Beypazarı ,1 
terakki bir muhittir. Her~ 
muhtelif mektep:ere birço~ ,.; 
ler giderler. Bugün Beypa~ 

0
,tl 

en belli başlı ihtiyacı b!' fi 
mekteptir. Bunu temin iç•11 of" 
ıahsi müracaatlar vakı olll' ,"1 
da henüz bir netice ahn'~eri: 
Şehir ve köylerdeki mektePd~ 
nin mezun verdiği talebe ' bJ 
itibarile burası bir orta ·~de' 
müessesesini yaşatmıya cı 
Jayıktır. ,_,~ 

Memlekette iyi işler. ~~~esJ( 
üm:dile teşekkül etmiş hır bele6 
ler Birliği,, vardı. Bunlar çO~ 
diyeyi ele almakla da~• ede6 
hizmet edeceklerini tah111111 ,ptf 

l ve 
rek bu s:ı hada çalıştı a~ kil b" 
vaffak da oldular. Bugull b•ı1ıç• 
tediye re:si Şükrü Bey, .,.,ıet 

d es"' •t 
sevilen, kın zaman a r bl 
bırakmak istiyen gayret 

1
getif 

gençtir. s ·r motör poırıP 1 t"''~ tar .. · 
terek, su depoları yap dird" 
etfaiye teşkiliı mı kuv\'et 1.~ 11 ifllıİ' 

İktısadi vaziyeti ıtibar• e bd 
.. "o'"" t' şafa çok müsteit ~o~ı.ı d;)r&JI 

güzel kasabanın behr.1 det t!' 
ması, eski ze nginliğine,,~~ 10 bİ"' 
mesi için iiftik ve bug aY b•'" 

. . h rkeS raz para etmesını e 
retle temenni ediyor. 
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GEN LIK ı: 
::::-----------------------====:~~==================~ 

.\ına.tar izzet Şeref 
Bey diyor ki: 

Üsküdar Gençler mahfeli nasıl çalışıyor ~~::1;;;::·";u:::~ 
8
•hne,e ---
,•ıd 118••1 intisap etmiş? -

•lı Piyes • Klmlerl 
berenıror? 

'tn 
......., "'l·"er eserler kimde ? . 
"ı Züht .. 'd ......., 'b u e .• .. rro 

liçte d .... \'a saat 
egıl ın·? ·-----.-~-ı .. 

(Caı 
'liırıe . atasaray) 
lie ... ' 1ndeyiz ""en ... 
~feı· hemen 
f'tl · ın bütün 
dt aıaaı bura • 

Mahfelin temaşa 
931 aenesinde (Gençler Tema• 

şa Birliği) namında İrfan, Zeki, 

Yusuf, Nihat, Umad ve İhsan B. 

lerin azami gayretlerile vücude 

gelen bu birlik 932 senesi kanu 

nu sanisinde {Üsküdar Gençler 

Birliği) namı altında her on beı 

günde temsil vemıiye başlamıt· 

tır. 

Bu ilk kuvvetli aC:Jımdan sonra ~~~b içlerinde t 
)a~ a Bey \ 
~ .. · '. İızet B • mıştır. 

·•enı · · 
~ llt 11 deni • : Mahfelin reisi hukukçu Ziya 

azası fazlalatmıt ve faaliyeti art• 

~~i .. _ıır Pence- ; 
elh:-:e d ı Beydir. Yedi kişiden mürekkep 
lı..~k· ayanmıı i d 
~ ı kağıda ~· bir idare.heyeti var ır. 

tak 
~le bir izzet Şeref e. idare heyetinde vazifeler şu te· 
ae:.hlrrddanıyor... kilde taksim olunmuştur: 
....._ S RÖrünce güldü ve: Reis Ziya, rejisör Sabih (artist) 

birl_~ği ve futbol 

fet •ır u~urun muhakkak bu ıe· muavini Rifat, katip Yusuf, mu· ......_ ! hız de değil mi? UskUdar Gençler mahfellnln 

~ubesi faaliyette 
Heyeti edebiyede de muallim 

Ata ve Muhsin Beyler mevcuttur. 

Mahfelin aza.ı yüzü mütecaviz· 

dir. Bu azanın her ay için bir ta

·ahhüdatı vardır; bu taahhüdat 
25 kuruştan başlar. 

Mahfele yeni futbol tubesi a· 

çılınıf, geçen pazar günü de fut· 

bol kısmının küşat merasimi Üs· 

küdarda Selimiye sahasında ya

pılmittır. 

Timin umumi kaptanı Muallim 

Umat ,kaptan Muzaffer, idareci 

irfan Beylerdir. 

Bu kıt temsillerini muvaffaki· 

yetle bitiren, ve Üsküdar gençle

rinin mahrumiyetini her hususta 
tedaviye çalışan gençleri tebrik 
ederiz. tt} .. d-=-~et bir kaç dakikanızı iş- hasebe.:i Zeki Beyler. spor ve temsil 'ubelerl 

" ec .. · azasından iki grup '•ll.tı egım kusuruma bakmaz· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

d ........ ~~:~i.d... Gençler temaşa 1 Amatör Şahnelerl arasınd• I Galatasaray lisesi 
~bir ~~tnliyorum provamıza Grupu - - Mezunları cemiyeti 
....... s var... Velalıların ll~ı ah-.- ·ı d b · b Galatasaray lisesi mezun talebe-~d •6C ı ene zaman an erı Gençler Temaşa Grupu u ayın Milsameresl 

ara ? y d leri aralarında bir cemiyet yap· 'ttl- h ınız . e yaz ığıruz e· sc:ıund::. Beşikta ... ta bir müsamere ak 
.... an 'l · d" ? ~ 18 Ağustos Pertembe şamı mışlardır. Bunun ıerefine geçen ......_ J • gı erı ır. verecektir. Müsamerede (Gözle· l (Y M C A ) l b k l" 1 

aı..... Ptıda" ı d k k Vefa mezun arı . . . · s· Perşem e a şamı ısenin sa onun-' ""4ft ı sıra arın a o ur en rim r)rmemeli) ismindeki piyes 
~ llliiaaın ı · dan k · · ı.. tanbul şubesinde bir müsamere da büyük bir müsamere verilmiş· ıi,~dilllde za;~ ~:~:.!ız b7r :;;: temsil edilecektir. verdi. Gençler üç eser temsil etti· tir. Müsamerede memleketimizin 

erd· G .,,..,_ ..... ,, ................. "' .. """" .. """0•0•"•11•••"'•""""'"""111nı1 ler. en kuvvetli ve en muntazam bir ~ ım. ünün birinde bu ğim. Çünkü bu hareketin • mem· 
t-ıc tı ~il oldum. llk defa ola· 1 - (Babur phın seccadesi) tiyatr() te,1ekkülü olan cümhuriyet 

.:.akıt h" d b leketimizde himayesiz kalan ama· nde gençler çok muvaffak oldu· gençler mahfeli san'atki.rları ta-~b-. e ır e ir ilkmektepte to··rıu··k hayatında - çok feci akıbet- d ~ı~"'Ye çıktım. Bundan sonra lar. Antikacı rolünde Hasan Be • rafından bir piyes ve bir komedi 
"~u'" "h ler doğurduğuna şahit oldum. rettin Bey biraz fazla hareket oynanmı&tır. )et~ Ruın mekteplerde, nı a· ~ 

~i;~lt ıeneainde • muallim mek· - Son zamanlarda memleke· yapma3aydı herhalde daha ziya- Eser: Silah ı:c günah 
b 

1
11 ü ·· timizde büyük bir alaka uyandı· dC' muvaffak olacaktı. Diğer rol· Yazan: Müçteba Saliıhattin Bey ~)a... Çuncü sınıfında iken • ? 

t.t'h·~;r~ta "Cümburiyet Gençler r:ın operet hakkında fikirleriniz· leri Üzerlerine alan gençler çok Tet'ziat: Güzin H., Yusuf ı•e Müçte. 
Sı}~ e ı,, namında bir mahfe} a· - Ha ... Operet .. · - "" alesef tam muvaffak olmuşlardır. ba Beyler. 

~)' ;tt. Buraya azadan Şükrü ve muiıtazam teşk: ..... ı bir ope- ikinci piyes ise (Yabancı) is· Eser yazılış itibarile çok kuv· 
~~ de~ıt&aile intisa pettim. Ve rete malik değiliz, buna da sebep ;:ninde bir perdelik faciadır. Bu vetli idi. Dekor ve mizansenlere 
Qİt le·~ olarak "Müçteba,, Beyin yeni bir teşebbüs olması bir de eser diğer iki esere nazaran daha itina edilmitti. Oynıyanlara gelin· 
~~ ?Y masalı,, ismindeki man· himayesiz kalmasıdır. Yegane ça· zayıftı. ce: Her üç san'atke.r da bize ha
~)l~eıinde rol aldım. Ve bu re • eldeki yarım opereti islah de· Ziya ve dekora hiç ehemmiyet kiki amatör olduklarını bir kat 
~t 'ld ~e"am etti. Şimdiye ka· ğil bunu yok farzederek • yeni verilmediği anlaşılıyor. daha ispat ettiler. Bilhassa Güzin 
~ıl l'e klll'l:ı rollerin ekserisi vod- tetkilat vücude getirmektir. Piyes icabı vak'a balıkçı bir a- Hanım ve Müçteba Bey en heye· 
ı:ı1 ı,_.ak ~ltledilerdedir. Pek nadir -Amatör kalmak mı istersiniz damın kulubesinde gaçmektedir. canlı ve sa.mimi sahneleri kuvvet-
)ı Pıbeıl d d } ld ? Halbukı' dekor orta halli bir aile le ya•attılar. ~" l'e J er e e ro a ım. profesyonel olmak mı . -

'""ı-:~ •on d f } k ·· ~alonunu gösteriyor. Piyesin yarı- Bundan sonra gene ayni te&ek· , '"1'\" e a o ara re11· _ Nazik meseleye temas etti· ~ 
·~ '-ı Mü t b B · ·1 dan fazlası l:apının önünde geçi- küliin amatör san'atkirları (Ola· t. 'ıof ...... ç e a eyın ısrarı e niz ... RejisBrümün kulağır.a gider-
Qı.- L "4.11 mazruf mu namında 1 B h yor. Ve hazan sesler o kadar ya· gan şeyler) namında Ali Zühtü d. "allı d· " se hiç te memnun o maz. u u· 
ıh· e ı ya d B d · vaşlıyor ki it itmek için fazla zah- Beyin bir komedisini oynamı .. lar· it k z ım. unu a şım- susta kat'i kararımı vermişimdir. Y l'etiııd 0

1l'ledi muzikala tahvil ni· l m"'t çekiliyor. dır. 
~ el'iın 8 Bugün müsait bir zemin bu sam Perde aralarında (Aynaroz ka· \.'ılı~'- k. ununla beraber yaz· ve yahut bı"r teklı'fle kar ... ılaşayım d k d ld ~ ~d I[ olay bir şey olarak ka· Y ısı) ve (Bir kavu evri i) ko-
'~ıti'l ~tılerden değilim. Bir kim· derahl kabul edeceğim. Fakat medilerinden birer parçayı tem
clld- >'~kile bir tiyatro eseri vü· korktuğum bir cihet var. Orta de- silde Musa Efendi çok muvaffak 
l'~dj ~k~ırebilmesi için en atağı recede tahsil görmüş bir amatör· olmuştur. : '-l ıı •enelik sahne tecrübesi ün profesyonel olması istikbal te
l·' ett a"'e Yazacağı eserin üzerin- min etmez. Bu meslekte parlak 
-~·~ 1•1.iı bir sene uğraşması 1 bir istikbal hazırlıyabilmek için 
~ ..... te ır ka · d · B Al• b" h ·ı · b' b" ~ ,.ıt h . . naatın eyım. u a ı ır ta sı ve asgarı ır ecne ı 

e eae al rıcınde yazılan bu titir- lisana ihtiyaç vardır. Buna ragv -.,,.. r er' 
l ltt<srı . •n, Vazı sahne edilirken men ilk fırsatta profesyonel ol-
et• erın v . . k "k 

•c 
1 •rkt e artıstlerm çe tı • mağa çalışacağım. 

•uı.. · rıtı " . v 

d ~le e eserlerm bıraktıgı _ Memleketimizde yeni batlı· 
t e' r,, meydandadır. Zanne· yan fiJ.m sanayii hakkında fikirle
'hild1· ..... 11e deınek İstedigvi.mi anla· 

•<! E: riniz? 
be......._ 'tii~k f~ndim? _ yeni dünyaya gelen bir ço· 

letıir . . artıatlerinden kimleri h kk d 
......._ J> •ınız? cuğun istikbali a ın a söz söy-

~t't ... rofesy il lemek nasıl kehanete mütevakkıf 
1:'1a~Rl"\ıJ '-tuh~e er ... Ratit Rıza, ise yeni teşekkül eden bu fill!l sa· 
hll flel'ler· 11~ Hazmı, M. Ke-
l~ıtı)~t l'ür~ t;1~dır ederim. Bugün nayiinin istikbali hakkında da 
" ''rn..ı Yatrosunun en par• söz söylemek kehanete mütevak-

t' "ltl-tö ~1rındandır. kıftır. 
•1tı r erde 

l't •e Ço'k ku n takdir ettikle· Ha müsaade edersiniz zannın-
t·~·~ " •atd vvetii arkadaşla· dayım. Rejisör geldi. Provaya 
a~ İaitQıır .. Fakat beni mazur batlıyacağız. 

erın~._!İ~edemiyece- Melih NazmJ 

Marsilyadan 
Gelen talebe 
Marsilya muallim mektebine 

mensup 40 kız talebe ve 10 mu· 
allim lstanbula gelmişlerdir. 

Talebe ve muallimler dün ken· 
dilerine mihmandar olarak tefrik 
edilen mualJim Hidayet Hanım 
ile birlikte müıeleri, camileri ve 
diğer yerleri gezmişlerdir. 
Talebeler çarıamba günü mem. 

leketlerine avdet edeceklerdir. 

Romen talebesi 
Cuma günü şehrimize gelen 

Romen darülfünun talebeleri bu· 
gün vapurla memleketlerine dö
neceklerdir. Romen darülfünun· 
luları dün Taksimde Cümhuriyet 
abidesine bir çeienk koymuşlar
dır. 

Talabe hakkında 
Tetkikat 
lstanbul vilayeti Maarif mü

fettişleri kongresi ictima ' arına 
dünde devam edilmişlir. 

Dünkü ictimada talebenin be
den ülçüleri, talebenin ruhi ve 
terbiyevi kabiliyetleri müzakere 
ve münakaşa edilmiştir . 

lctimalar on gün devam ede· 
cektir. 

Kongre nihayetinde verilmiş 
olan kararlar Maarif vekaletine 
gönderilerek teklifi rica edecek
tir . 

Kıbrıs Türk talebesi 
Kıbrıs Türk lisesini ikmal e 

den 35 kız ve erkek t.lebe yük
sek tahsillerine devam için mem-
leketimize gelmişlerdir. 

Talebeler muhtelif yüksek mek
teplerde tahsillerini ikmal ettik
ten sonra memleketimizde çalış-
mak şarlile yüksek mt:kteplere 
yerleştirilmiılerdir. 

Beyin fikirleri 

Avrupada tahsil • Anadoluya 
gitmek meselesi • Pokerli 

edebiyat 

Perdeleri yarı kalkmış bir oda.; 
1 

Ortada bir masa.. Kenarında bir 
. iskemle üzerinde' 

' .-:...;t, j Rüstem •• Ders ça 
lışıyor •• 

- Bu ııcakta 
okuduğun ne 
};öyle?. 

- Avrupa imti 
"lianlarına gir• 
mek için tarih o-

! 
kumıya çalışıyo .. 
rum, amma, ka .. 
zanacağtma pek 

f:I ümidim olmadı· 
1 dığından, he • ;:;...------------

ve s le okuyamı -
RUsteM Bey yorum.. Bu Ü· 

mitsizliğin üze• 
rine bir de bu· 

naltıcı sıcakları ilave edersek; ar• 
tık halimi sen dütün .. 

- Muvaffak olduğun takdirde 
Avrupanın hangi memleketine 
gitmek istersin?. 

- Lisede Fransızça okuduğu .. 
muz için F ransaya gidersem biraz 
kolaylıkla kartılaşacağımı zanne· 
derim.. Fakat ciddi bir tarihçi o· 
labilmek için yalnız bir lisan ka· 
fi değil... Bunun için ilk, zaman• 
larda güç de olsa, Almanya veya 
lngiltereye gitmeğ i ve bu suretle 
ikinci bir lisan elde etmeği daha 
çok tercih ederim •• 

- Ya imtihanda kazanamaz· 
san burada han~i mesleğe intisa· 
hı istersin?. 

- Azizim tarihi sevdiğimi bi
lirsin, bu sebeple tarihle alakadar 
olabilecek bir meslek.. Mesela 
Hukuk veya Mülkiye mekteple· 
rinden birine girmeği düşünüyo· 

rum. 
- Lise mezunları Darülfünuna 

girmeden evvel Anadoluda bir 
sene muallimlik yapsın deseler 
ne cevap verirsin?. 

- Bence liseden çıkan bir genç 
kültür cihetile henüz son mertebe· 
sine irişme.miştir. Bunun için he· 
nüz yaşarmıya batlıyan genç ze
kaları inkişaf ettiremez. Bana ka· 
lıraa darülfünundan olgun halde 
çıkan gençleri, komtu memleket• 
lerde olduğu gibi, mecburi ola• 
rak, bir kaç sene Anadoluda çalış· 
tırmalıdır. 

- Bugünkü edebiyatı nasıl bu· 
luyorsun? Türklüğün asıl özünü 
meydana çıkaran milli bir köy e• 
debiyatı mı yapalım; yoksa, hu· 
günün bazı muharrirlei gibi, oto• 
mobilli, danslı, pokerli salon e· 

. debi yatına devam mı edelim?. 
_ Bugünkü edebiyatı hiç de bi 

zi tatmin edecek derecede bulmı· 
yorum.. Maalesef muharrirleri· 
miz arasında beynelmilel bir şöh· 
rete henüz sahip değiliz.. Bu ci
het cok acıklıdır .. 

Diyorsun ki otomobilli, danslı, 
pokerli edebiyatı mı, yoksa köylü 
edebiyatını mı tercih etmeli ..• Di· 
van edebiyatını sevmememizin en 
birinci sebepleri onun gayri milli, 
sun'i, taklidi ve bir zümreye ait 
oluşu idi .. Bu vasıfları aynile bu· 
günkü salon edebiyatında görebi· 
liriz. Şu farkla ki birincisi Arap 
ve Acem tesiri altında vücut bul· 
muştu; ikincisi ise dejenere olını• 

{Lütlen 1a11ıla11ı ,evlrlnlı). 



Sahife 8 

Definenin Dedikodusu 
Bahçesinde altın dolu olan bir ev 1500 

liraya satılık: Alan var mı? 
Upuzun, simsiyah torba sakallı 

bir kavuncu ile sapsan, pala bı
yıklı bir patlacancı arnavut, kü· 
felerini yan yana koymuşlar, kcn· 
dileri de harap bir bahçe duYa· 
rının UılUnden sarkan tozlu ay
landüa yapraklarmın ağır gölge· 
sine ilişmişler muhabbet ediyor· 
Jardı. 

- Gavunlar para etmiyi bu 
yıl, zabahtanbcrli dolanmadığım 
mehelle gal:nadı, daha cört ga· 
vun ya sattım ya satamadım! 

- Bu sene palcaolar da oyle ! 
Bazan sermiyesine bırakayorum 
da alan yok 1 

- Mal çob da ondan ! 
- Mal çok, mal çepaze bu 

sene! 
Beni görünce kavuncu iltifat 

buyurdu: 
- Buyur efendi, gavun verek, 

bu gavunlar çoh datlu 1 
- Ne de sarı mübarekler, 

altın gibi 1 
- Ahun kimin ya 1 
- Yoksa bunlar da toprak-

tan mı çıkh l 
- Hoş gavun bu, denüzden 

çıhacah degula, helbette torpab. 
tan çıhtı ! 

- Demek bunlar da define ha? 
- Defineyi bulan buldu bey 

oğul! 
- Nerede buldu? 
Elile sol tarafı göstererek : 
- Ahan şo sohağın üst ya-

nındaki ceddede f 
Kısa, soluk pantalonlu, kıçı 

yamalı, yalınayak bir çocuk lafa 
karıştı : 

- Nah amca, işte şu tarafta, 
isterseniz göstereyim 1 Çocuk Ö· 
nüme düştü, yürümeğe başladık: 

- Ey söyle bakalım lcülhani, 
çıkan define çokmu imiş ? 

- Çokmuş ya amca l içinde 
armudiye altınları varmış ! 

- Armudiye mi, Mahmudiye 
mi? 

- Annem armudiye dedi ! 
- Daha başka ne varmı'j ? 
- Sultao Selim de varmış 1 

ya yüz tutan F ranaız milletinin 
yolunu ıaşıran edebiyatının tesiri 
altında yaşamağa uğraşıyor ..• 

Bazı §&irlerin ameleliği öne sü· 
rerek yeni bir edebiyat yaratmak 
isteyiılerini de hiç hoş gönnüyo· 
rum. Çünkü memleketimizin ek· 
ıerisi çifçidir; kendi hür semala· 
rmda uğra,an saf ve gayretli kim· 
ıelerdir. Tabiidir ki hunların ede· 
biyatı da durgun ıuya benziyen 
ruhlarım güzelliğin fırtınalarile 

köpüklendirecek bir Jey olmalı· 
dır. 

- Dünya tarihinde inkılaplar 
yaratan en büyük dahilerden kim 
leri seversin? 

- Gaziyi mukayese üstünde tu· 
tuyorum. O güne! batlı kahraman 
hangi Türk gencinin kalbinde ya· 
§amıyor ki ... 

Bundan sonrakilere gelince: 
Harp sahaıında büyük bir dirayet 
gösteren Anibalı, fikirlerini kav· 
rıyamadığım halde, felsefe tari· 
hinde büyük tesirlerile bir çok 
mütefekkirleri nüfuzu altında bı· 
rakan Kantı, müsbet ilim sahaım· 
da da dahi Pastörü takdir eder ve 
severim ... 

- Bugünkü spor ıanlgmını na· 
ııl buluyoraun? Adalenin fikri 
yendiğini kabul eder misin? 

- Ne ıöyliyeyim bilmem ki .•• 
Sonra bftttin ıporcu1ar l>ana dOt· 
man olacak ... 

lbralıim Şevket 

- Kavak c.a varma imiş? 
- Ne kavağı? 
- Sultan Selim olunca, tabii 

kavak da olur. 
Çocuk afalladı, bir az sustu 

ve o aralık çeşmeden koğasını 

doldurmuş gelen ihtiyar bir ka· 
dına sordu: 

- Pembe Hanım teyze, Hava 
Hanımın bahçesinde çıkan defi· 
nenin içinde kavak da V3rmiydi ? 

- Ne kabağı ulan? 
- Ne bileyim ben, efendi amı· 

cam soruyor dal 
Hatuncağız bir çocuğa bir de 

bana b1'ktıktan sonra: 
- Ne kabağı soruyorsunuz, 

sakız kabağı mı ? 
- Hayır efendim, ben duydum 

ki büyücerek bir su kabağının 
içinde bir çok altmlar çıkmış 1 

- Kabaktan, domatizden ha· 
berim yok ama, üzerinde bir 
talum dualar, beyitler yauh ziy· 
net altınları çıkmış ! 

- Anlaşılan buralar 
yatağı olmalı, bari sizin 
yi de bir kazdırsanız ! 

defioe 
bahçe-

- Bizim bahçenio nesini kaz· 
dırahm oğlum? Bizim bahçeyi 
kazdmnca çıkn çıksa toprağan 
altından bol bol solucan, tesbih 
böceği, danaburnu, çiyan çıkar l 

Kadın yaoımızdan aynlırken 
muhaveremizin bir kısmını işiden 
eskici musevi sokuldu : 

- Boyle saylama buyuk Ha
oım, ısyı evlerin çoklarinin 
bahçesinde altın yumoludur be l 

- Öyle ise, gel bizim evi 
bahçesile beraber sana satayım? 

- Kaç para istiyorsun bahçe 
siylin beraber sizin eve ? 

- Bin beş yüz lira 1 
- Maşallah f Az değil mi be ? 
- Ne sandın ya bahçesinde 

altın dolu onun ! 
- Bırak şakayı şindi valide 

Hanum, yokmu sizin evde eati· 
lik esyi papuç, esyi jiket, eıyi 
manto filan ! 

- Eski bir Jazımhk var alır· 
mısın? 

- Nasio lizumluk, bakir mi? 
- Bakır değil, toprak ! 
- Topraksa sakla, yaziktir 

satma! Çünkim onlar durdukça 
antika olur! 

- Artık fazla geldin, sen çe· 
ker misin arabanı buradan? 

- Kizma buyuk hanum, yi
diyorum ben .. Esyiler alayn ı m ! 

O civardaki d-enize nazır ar· 
salann birinde akşam Ustü şöyle 
konuşuyorlardı: 

- Eski ins.ınlar da ne tuhaf· 
mış akardeş? Hiç insan tutar da 
o kadar altını toprağa gömer mi? 

- Ne yapsın acamm, o za· 
manlar ne panga varmıt , nt: 
sandık, ne bilmtm ne! 

- Sende olsa o kadar şimdi 
ne yapardın? 

- Ne yapacaktım, onları boz· 
durur, şuraya a!a bir apartuman 
yaptırırdım. 

- Ya sende o!saydı ne ya· 
pardın? 

- ipe dizer boynuma takar· 
dım! 

- A .. Allah etmiye ayol ! 
Okadar altını şangır şungur 

insan boynunda nasıl taşır? 
- Altın bu kardef, boyunda 

da taşınır, koyunda dal 
- A ... Üstüme iyilik sağlık, 

o kadar altın' boyunda taıanınce 

VAKil 

Poliste : 

Otomobilde 
Sarhoşlar 
Şoför lsmail Hakkının kullan· 

dığı 1700 numaralı otomobil dün 
saat 12 de içinde iki kadın ve 
birkaç erkek olduğu halde Be· 
yoğlunda Halaskar Gazi cadde· 
sinden geçerken sarhoş olan ka· 
dın ve erkekler yüksek sesle 
nara atmışlardır. Zabıta memur· 
ları derhal 'otomobili durdutarak 
nara atan Mehmet, Burbanettin, 
Hüsamettin ile Mari ve Emioe 
isminde iki kadın yakalanarak 
merkeze götürülmüılerdir. 

Bir amelenln u§radıOı kaza 

Şimendifer amelesinden Hasan 
elini şimendifer vincine sıkıştır
mış, üç parmağı kopmuştur. A· 
mele Tıp fakültesine yatmlmıştır. 

Slgortah bir maQazada yangın 

Tahtakalede Marpuççular so
kağında Hakimefendi bamnda 
Leon Bahar Ef. nin tabh istica· 
rında bu:unan tuhafiye mağaıa
sından yangın çı'<mış, mağazanın 
bir kısmı yandığı halde söndü-
rülmüştür. Mağaza 25 bin liraya 
sigortala olduğu için zabıta tah· 
kikata ehemmiyetle devam et
mektedir. 

Bir Kaza ve bir yangın 

Dün sabah maçkada yerli 
Apartmanının uçuncü katında 
oturan liman şi:keti müdürü Hıım· 
di Beyin banyo dairesinde benzin 
ile elbise lekeleri. çıkarılırken 
banyo sobasından yangın çıkmış, 
banyo dairesinin kapısı yanmış· 

tır. Hamdi Beyin maoeYi evladı 
Hatice hanım hafif surette yara
landığı için Amerikan hastahane
sine yatırılmıştır. 

Bir depoda yangın 

Arap camiinde eski yağkapam 
caddesinde 6 numaralı Ahmet 
Beyin makina yağı deposundan 
yangın çıkmış bir kısım yağlar 
yanmıştır. 

Depo sigortalı olduğundan 
tahkikat derinleştirilmektedir. 

Maden ve kok 
Kömürlerinin 
Fiatları 

Maden kömürü ve kok kömü· 
rü fiatlaranın birdenbire ve se· 
bepsiz olarak yükselmesi üzerine 
ticaret mUdürü ve ticaret odası 
faaliyete geçmiştir. 

Ticaret odası bugün maden 
kömürü tacirleri ile alakadar ta· 
cirleri odada bir içtimaa davet 
etmiştir. Bu içtimada fü~tlar me· 
selesi görüşülerek tereffüün se-
beplni araştmlacaktır. 

Ticaret müdüriyeti de ayrıca 
alikadarlar nezdinde sürat!f' tah· 
kikat yapmaktadır. 

Tahkikatın neticesine göre fi· 
atın yükselmesinde rol oynayan 
firmalar iktısadiyah koruma ka· 
nur.unun verdiği salahiyetle mah· 
kemeye verilecektir. 

..lllttlltntllt fflltlUl llPlllWHIU1111ft111Ulllffl lmHlllU 111 111 ltlAflllOınn11nnıtt11&11mmn 

insana nazar de F,' eı ! 
- Nazar de~ :. eydi, c:şağıdaki 

kabzımalların g~linine değerdi, 
görmüyormusun tazenin gerdana 
beşibiryer ·· · "'n görünmüyor. 

- Haı bir '!manl<?r senin de 
boynund:- bir : ; tane vardı, on-
lar ne o~ı ? Y •sa şimdi onlara 
bir yere ı ı y rdm? 

- . Hayu . • 1 yatırmadım, bi
zim oğlan yatırdı! 

- Nereye yatırdı? 
- Ekseris"ni geceleri uvku 

sersemliği ile yatırmış olduğu 
için nerelere yatırdığını hatırlaya· 
mı yor şimdıl ... 

Seyrar Muhabir 

31 
23 Ağus'~ 

1 Bir Gazetecinin Hatıratı 
' 

Sakıt imparatorun beyanname!~ 
1 .. • sover l\lu ıarr ı rı • 

- 10 - ııı' 
- Zatı haşmetpenahileri be· olan mülakatları da k~ycl0ŞJ 

yannameyi ne vakte kadar hazır· muştu. VelhaııJı Fran~~i ~çili rJ 

lar?. lehine bir cereyan tevh ,.rJ 
P k k b. d F .. k" l tı fr•11 ~ - e ısa ır zaman a. a· mum unse yapı mıJ · eti,... 

k o ' b" k l o ' A • o o dil etil' _J at ıızın ır ço me§ga emz var· sıyaıı vazıyetmı tep \iS ~ 
dır. Tarihi siz tesbit ediniz. kansızdı. Harp geçeli ~e~~ 

Altı hafta sonraya isabet eden olmamıştı. Orta ve Şarkı'kİ Ji~ 
20 Teşrinievvel tarihini teklif et· da yeni teşekkül eden 1 bİJO'f 
tim. imparator hemen kabul etti. ve iki Slav millete kartı tf•"' 

- Evet! Çok münasip ! 20 kar davranmıya mecburcl~ 
Teşrinievvelde olsun.. burg hanedanının Ma Ş.ı!~ 

Bu sözlere ayrıca bir kıymet ve- getirilmesi imkimıız~I·.. 1,. b" 
riyormuş gibi bir kaç defa tekrar sözleri ne kadar samıını 0 

etti. Halinde sabit bir fikre sap· netice tevlit edemezdi. el f 
lanmıı bir adaman dalgınlığını Maamafih her şeyden e~ ti 
müşahede ediyordum. Bir kaç gün zeteci olduğumu unutınıY ,r ti 
sonra V erkman beyannameyi ha T etrinievvelde verilen kar et'•I' 
na gönderdi. Beyanname müdep· hile lsviçreye gittim. ~-1111 
dep bir üslupla yazılmış ve bera· Verkımana telefon ettiın· ~ 
berce gelen mektupta imza yeri· di ki: ...İ 
ne 20 Teşrinievvel keHmeleri ya· "Daha gelmeyiniz. JrrıP"~ 
zılmıth. biraz rahatsızdır. Bir iki~ 

Şimdiye kadar intişar etmemit ra onu görüp rahatça k0 

olan bu imzasız müdafaanamenin lira iniz .. ,, -'. 
bazı yerlerini nakledeceğim. Ya· V erkman doğru ıöylii~ 
zı tarzı büyük bir itimat nefs ve Hükumdarın gizli itlerine~ 
ihtirasa delalet ediyordu. Denili· değildi. 20 Teırinievvel ~ 
yordu ki: "Kral timdi herkes ta· Cenevrede Alber T omaııııt '/ 
rafından seviliyor .. Halkı ıefalet· daydnn. Bana bir gazete 
ten kurtaracak ondan batka kim· rak dedi ki: .J 
se olmadığına herkes kanidir. Her "Oku , s (-af yunuz .. izin , .. 
tarafta Şarl dö Habsburgtan bah· ı b ı dı ~ gene ıaçma amıya aı a :'' 
sediliyor.,, O k d h · '·ı ~ a ar ayret etbm ~ 

Beyannamenin bir taraf mda ~ elimden dü,tü. imparator 
imparatorun Fransaya kartı bes· l J-davet ettiği 20 T e§rinie""' . r 
}ediği hissiyatı gösteren misaller d'~I İsviçre ittihat reisine ver 1~:ı1 i 
mevcuttu Şarl daha tahta çıkma· ıır zün hilaf ma olarak vaziY;% 
dan evvel harbin ancak Alsas 
Loren Fransaya verildikten sonra 

mamen gayri müsait ~· 
rağ.men tayyare ile Ma ~ 

kesilebilece.i?ini söv,\emiıti. · · · K l f .• ...ı 
f'!' ıı h gıtmı§ta. ra içe ona re aY 

"1915 Kanunuıanisinin ilk gün-
lerin"le ge~ .. A~şid~ Şarl Alman diyordu. / 
büyük karagahına giderek impa· Gelen telgraflarda Çek.~~ 

yanın ıef erberlik ilan ettıi1 • .:/ 
rator Fransua Jajef namına Kay· ,-..1 
ser, Başvekil ve erkanı harp reisi ler konferanaının bu yeni~ 
Baron Falkenhaym ile görÜ!mÜf· sü men'etmek için hemen ~ 
tü. rak karar ittihaz edeceği b 1. 

İtalyanın harba girmesinden en liyordu. Macaristanı idar~'f 
dişe ediliyordu. Kayser llalyaya Amiral Horti ve Kont 1 
Avusturya topraklarından vererek gelince onların bu hadiıed' ~ 
onun bitaraflığını kazanmıya mey düşündüklerini ara§tırac-1' ~ 
yaldi. Arşidok bunu duyunca ha· lim. Belki iki sadık bende lı .· J ~· ,, 
ğırdı: "Siz İtalyanın hitaraf kal- darlarının uğruna ölme1S1 ..1 

·ıs ,,. 
ması için Avusturyanm bir çok lerdi. Her halde memleketi ~ 
fedakarlıklar etmesini iıtiyorau· nafii aliyesini nazarı itib•:f,.,, 
nuz. İtalya itilaf devletlerine kar· rak §ahsi hislerini bir tar ·ısi I 
şı taahhüte girmiştir. Bu taahhüt· raktılar ve siyasi vaziyet1er;,,ı1 
lerden vaz geçemez zannederim. na göre tanzim ettiler. lrııP I_ 
Şuna eminim ki cihan harbınm run teşebbüsünü takip eclell ',I 
ba§lıca sebeplerinden biri ve sul· lerde geçen hadiseler ben~.rııİ 
hun iadesine en mühim engel o· tarlarda olıa gerek.. lın1dı i/ 
lan şey Alsas Loren meselesidir.,, ve zevceıi Pe,tede bir nıab'bit lf 

Vesikalarda Almanya ile Avus· patıldı ve nasıl Napolyon J-' 
turya arasında 1917 baharında giliz vapuruyla Sent Eleıı rl l' 
vukua gelen gizli .-:nüzakereler de yolunu tutuyıa imparator Ş~ıi il' 
tasrih edilmiyordu. İmparator 14 daha küçük bir İngiliz getJI 
Mayıs tarihile Kont Şeerim' e yaz· menfayı boyladı. il 
dığı bir mektupta : "Almanya eJ' 
ile ne ticari ne de askeri bir mü· Mader adasına O , 
kavele akdedilme~ini istemem .. ,, I · clell 1 mparator ve zevceaın ·,..1ıv 
diyordu.Almanların Tirolü İtalya d rıı V"' .J gün sonra Petteye var ı · ,f'-
ya bırakmak için yaptıkları ima- ')ill · .rl lavakyanın ıeferberlik ı _....,.ar •• 
lardan §ikayct ediyordu. O sırada clw- J1 Gi tren nakliyatını dur .. . J 
ilh:ıksız bir sulha taraftardı. Bize ııs\P"' t' 

Tayyarelerin uçmasına ""P" 
uzla~ma ve sulh etmek lazımdır.. edilmiyordu. Tunayı inen "'"~tf 
Esalet göstereceğiz diye .Alman· JUi' ~ lardan biri ile Macariıta 
yayı düştüğü felaket girdabında tahtına gittim. d,,r:. 
takip etmek abea olur.,, G · ı · k h' . on 11 azetecı ı ıaaım s l · ıe ~il 

Ayni beyannamede iki impa· rencide olmuştu. Tanı Şa~ 1 ·~ 
rator arasında 3 Nisan 1917 de o· .. · h di~ıtJI ,,ı,-ruteceğımi aber ver 0 

",.. 

lan mülakat hakkında bir çok taf· kaçması beni gülünç bir rıı' ut 

ıilat vardı. Mülakat gününün i· bırakmı§h.. d• P"" 
kindi vakti imparator ikinci Vil- 1 M iıtı~ıı . ..ır mparatorun acar . t"ı 
helme Alaas Loreni sulh uğruna hır;:nası memleket için bır IJ d!J, 
Fransııya bırakmasını teklif etti. keydi. Macaristanın ko~t ~,;-,. 
Buna mukabil o da Lehistana Ga· l bır etle~ tarafından ."~u~ • lİ 
liçynyı terkediyordu. det ı§gal edilmeli 1htılll"' 

Beyannamde imparatoriçe Zi · 
tanın Alman ordusu zabıtam ile 1 ( 
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ğlunı, sen bu kadını eve müptelası olduğu yangın, şiddetli bir rüzgida bes· 

.. ~ get• d. b halde hı· r gencı· n de lenerek 4 gündenberi d~vam et-
rJ ır ığinden beri en senin mektedir. 

~ ak•b t• d k k esiri İdi•• Yangının tahrip dairesini müm-jıll' 1 e ın en or uyorum. kün olduğu kadar daraltmak 
~ O,. Son günlerde Londra kibar i.- · · k k l · · ~ ltıkta b" ıçın as eri ıtaat ge mıştır. 
pi' , lldilllde ır ağaca dayanıp nın ümmanına katıldı, dersine da lemi, yüksek bir aileye mensup Bir çok kasabalar, yangın teh-
t~ ~~dİirn. ~ 27erek bir aaat dü- ima devam ederdi. olan Miı Brenda Drean Paul'ün Jikesinin tehdidine maruz bulun· 
f litıy'llın ı: •nın vefaaızlığım, Ata Sultan emretti. Bu deveci ani gaybubeti ile meıguldü. maktadır. 
ı,r ~ •ebataı r~sızlığını, insanla- Tekincenin garip kııau gelecek· Mis Brenda'nın kibar bir kız 

lttjYle ı. zlıgını daha bilmem lere yadıgi.r kalmak üzere Üygur olmakla beraber bir zaafı vardı: 
q_rına k d 

·~ ıih . arı ık bir çok fey· yazıcıları ceylan derisine yaz ı· Kokain ve morfin gibi sihhate 
b~ ~~t dery:lı!tıden geçirerek meyusi· Iar. Uıulü veçhile bu yolda kitap· muzir maddeleri kullanırdı. Bu 

~ 'ııd, •ına battım. Dünyadan lar arasına koyup kaldırdılar. Her sebepten, kendisi mahkeme tara-
11.' ~' httt 1i:fret ettim. İnsanlar· kış eğlencelerinde, her nevi içti· fından hapse mahkum de edil-
1! · (li, ' endiınden nefret et· malarda gençler okur ibret alır- mişti. Yalnız bu mahkumiyet tu 
ef ~ h&ıl dilet •ana hava ve hevesi· lardı... tekilde idi: Mis Brenda üç sene 
~ ~~ ~•ta oykaınıyan, o uğurda ana· • "' • müddetle adliye tarafından tayin 

'Ot~A ., ta kadar ı'lerı' ı'den Okuyucularımın barigahına sun 
il; ~ t g edilecek bir doktorun tedavihane· ~,,.. er'biyeaiz herı'f ') dedı'm dug"um bu eıkı' masal Semerkant· 
'~ "iibi g·· · · sinde yatacak, hem tedavi olacak ... _~d...... ozya. şı döküp meyu· tan gelme kalın ipek kağıda -
~, ""'llnde k . 1 k huruf ı'mla· ıı pek az - harekeli hem de cezasını çekecekti. (" o~ ımseıız erin İm· 
d~'~ Allahnna iltica ettim. yazı ile ve rastık mürekkeple ya· Mis Brendanın mahkumiyetine 
d~ O tın artık, Yarabbi!) de· zılmıttır. lıtinıah tarihi 853 hicri rağmen Mister Hougo Burr ismin· 

l ~! ..\t'11da sadık kapıcı (efen· tarihtir. de bir genç borsacı onu sevmek· 
~l lllıh 'ki h . . ,, o'ııt &.zırladım: Batka it· Tabii bu hikaye kitabı bundan ten gerı a mamıı, ve atta nııan· 
~"e titı)bırak ta gündüz gözile bir kaç yüz ıene evvel yazıldığı Janmıtlardı. 
L_lllll. 1\, · dedi. Kendime gel· gibi bu vak'alar kimbilir hangi Cumartesi günü nitan merasimi 
~ h~ Pıcrya bir kese altın hıra- a11rlarda hangi diyarda vukua gel yapıldıktan sonra, çay içileceği 
' en anaının kucağına kot· mittir. Müellif her hikayeyi bitir· zaman, Mis Brenda birdenbire or· 

ı ~tı.a~ dikten sonra altına kı11adan hiaae tadan kayboldu. Merasimde hazır 'tf "'Clla, b .. .. 
~ ı 'lllatt \!tun batımdan geçen· neyse ve kaç maddeden ibaretse bulunanlar, nit.anlıyı derhal ara· 
t · lct.J tın. Anam (og"lum Sen yazar. Bu hikayenin altına da 
'it 1.trn • • mağa batladılar. Fakat bütün gay· 
> ~ı ~en 

1 

evıınize getirdiğinden· tu cümleleri diziyor: retler bota çıktı. Polise haber ve· 
~ot~~. ~nin a.kibetinden korku· ı - Yaramaz avrat yanında rildi. Polisin taharriyatr da neti· 
~ '· t>ahdının tercümei halini erkeğin güzeli, çirkini, iyiıi, yavu· ceıiz kaldı. 
j'Otk. · a ziyade nefret ettim. fi. · ... d. · h b. d 
" ""\Qıı art zu, Jere ııı, a 111 ep ır r. Mis Brenda be§ parasız, pasa· bLltıe}'.. tı. Kadının önce sihir- C d ı k d ·ı b. 1 
.-~ "il Ç rr · 2 - a 1 1 enı en ır ıey er portsuz olduğu halde Londradan 
~·'ki e ıcıye tutulması be- vardır. Cadılıkla türlü itler yapar
) dir, :1 erıniyen bir mazeret o-
~~ ~~ld akat senin elinle taze ha- lar. 

11~ ttJcek~ktan sonra tekrar batka 
~lld· .e hava ve hevese dalma· 

,. 1•tııi k"b olur. 
(I'\ 

1
ttir, 8? a 1 ete müıtehak 4 - iyilik zayi olmaz. Yavuz· 

3 - Her kitinin perilerden ken 
disile beraber doğan bir kardatı 

trene binmit, F ranaaya bir vapur· · 
la geçerek Parise gelmiıti. 

Yolda tren ve vapur memurla· 
rı, bu güzel kızın tatlı tebessümü-

ıı..""C)ah.. t•· ıze ' :.iyüklerimizin 
1'11q '"" o b k luktan fayda gelmez. 
~l O)ı.ı~)v e ar olur ama ev ka- 5 _ Dünyada iyi, yavuz, me· ederek biletsiz seyehat etmesine 

~tt .. 1 derlerdi Tanrıma !Ü· • 

ne dayanamıyarak kendisine mÜf· 

külat göstermemi§ler, ona yardım 

" •un k" takkat, rahat hiç birisi kalmaz, göz yummuılardı. 
l tıııı~ .. ı ıen sağ kaldın da 

t t~ A •onnıedi) dedi. geçer. Mis Brendanın niyeti, Pariste 
.~ ~ta S ı 6 - Kadının efsuncu mekrine bulunan bir ahpabı vasıtasile, si· ~ t~e 

1 
u tan, benim batım-

il L -~ n er b l d A k b uğramaaile beraber birinci tepe· nema artisti olmak üzere bir iı ~ Qll ••• 
1
. un ar ır. rtı ü-

~L -ı~rı ık) d lenmesile ibret alacağı yerde ha- bulmaktı. "'t~& er en nefret edip 
r ollllak .. . . h vasına uyarak tekrar mütteh~yata Bakınız, bunu bizzat kendisin· h D l . . uzere sızın uzu· 

\ı. uıı· ,e dıın dalması ikinci defa tepelenmesini den dinliyelim: 
~ 1~~ • 1 B d ~1)'lt1ıı1&nııı, o Türkün dilber mucip 0 muttur. u a ıayam - Mahkumiyetim dolayısile 
·~d tı ak ibrettir. Tann kimıeyi ilk suçu k~Cltıı t._ saçlı, ak sakallı Londrada yüksek muhitte tanıdık-
a.~tt 4>~ RİY!nit olan çehresine ucundan cezalandırmaz. 
~.:~ı ır itala ld. T l b' 7 - Bir Türk mesleğini ıevme· larım bana kapılarını kapamışlar· 
tı~~ ~ '•o .. 1 vet ge 1

' at 1 ır 1. h k. d b ı ı ..... dı. Ni•anlımı sevmeme rağmen o-·~hı,... g uın ! Meyus olma... ı, er zev ı on a u ma ı, yıgıt· -s 
",,.. • .. g l'kl h 0 l0 kl 0 ft'h l r ş nun ile de evlenmem doğru değil-~. ili'-' L e'Vap, hatasını ıavap ı e, e ı ı e ı ı ar ey eme ı. e· 

'ı.tlı:.· '1le" t " ı f" · k m cak ve kendı"sı'ne di. Bunun için sinema artisti ol· ~~~' ~l)d • ur ü rezaleti irtikap re ını ır ıya 
"Q) e 1

- d k k "I 1 · eçmeli mag" a karar verdim. Fakat Parise , ~, ~~~· Ken i halinde olan ya ııaca eg ence erı s . 
·~ •n f d ı l~ 1 Bunları da söyledikten sonra gelince ahbaplarımın ve bana yar-~ıl' ~lt ~'z ay a ı ev at arma 

' ~~~fih ~ıanıet satan kanıksa- okuyana, dinliyene, yazana malu- dım edebilecek kimselerin karni· 
~ ~'1 h~htiyarlar utansınlar .. · mumuz olduğu veçhile hayır du- len sayfiyeye gittiklerini öğren-
il' d,ll ~~ ~lbılen gençler, itirafın· alar ederek sözünü bitiriyor. dim. Cebimde bet param yoktu. 

L." ltıb, ahatten rücu ettiğin· Bitti Bir otele gidip Londraya telefon ~~ tenın 
~t!q. atıla ~umdurlar. Temiz Velet Çelebi etmelerini, nitanlıma haber ver· 
~ 1

"· ~ rı "
1
kaye eylemi§ de- melerini rica ettim. Parasını ver· 

:ıA d,.1~erı~ ~Uetıda.n ıonra ata san'ati-
,,. 1 '! ..... "' tıd Ç t L t medikçe etmiyeceklerini söyledi-ı cı)"1~. 1 elinle sarıl. Yol- aga ay Uga l 

~ il · \>at d ler. Aç kalmı§tım. Gidip İngiliz 
l ''" liturı e"~n atlarına fayda Senele~denberi lisan mütehss· hastanesine müracaat ettim. Ora-~I ~'ltr· . g enceyi güzel vatan 
.ı • \t 1tlın b" sıslarının arayıp bulamadıgıw Sü- da bana hüsnü kabul gösterdiler. 11~ ~ hu h ır ucunu tutmakta 
~i; ~!\>erir l_:r eğlenceden tatlı· leyman Efendinin eseri "Çaga· yalnız §U var ki Mis Brenda, 
t_ "e "• rneal ... · · k l taycadan Türkçeye,, lugat kite· İngiliz hastanesine feci bir vazi
~ ~ llıeae}& b· egının aıı 1 0 

• bından pek az bir miktarda el-
~ ..... 1 'kur11• ·'- ır kuyumcu ancak yette müracaat etmittir. Kendisi 
~ "'• ~ --ı .... a. de edilmittir. Yarım asırlık bu 
i h·li· •• nc,1_ b··za .. nrnak için çalıı- f d tanınmıc. bir aileye mensup oldu-

Katli Kasti Yok, 
Adi Cerht~n ••• 
Seyrisefaine ait kömürlerin 

mavnadan ihracı sırasında çıkan 
bir kavga neticesinde mavnacı 
lbrabimi katil kastile cerhten 
suçlu amele onbaşısı Kamilin bir 
müddettenberi Ağırceıada görü· 
len mubakemeıi dün bitirilmiştir. 
Mahkeme hadisede katil kasti 
g6rmemiş ve adi cerbten dolayı 
maznunun bir sene iki ay hapis· 
le cezalandınlmasına karar ver· 
miıtir. 

Markasız Hamallar 
Bazı hamalların marka1ız ola· 

rak eşya taııdıklan yapılan tef· 
tişlerde g&rnlmliıtür. Bu gibi 
hamalların mutlak surette bele
diyece tescilleri icabettiği şube
lere bildirilmiştir. Bu arada ban 
ve mağaza sahiplerinden herban· 
gisinin mağazadan mağazaya ve· 

ya başka bir yere el ile nakli 
mümkün olan ufak tefek eşyala
rı kendi ücretli adamlarile taıı· 
tabilecekleri ve yalnız bu gibi 
hamalların markaya tabi olma· 
dıkları da bildiriJmiıtir. 

Harp aleyhinde kon
gresinde Rus mu

rahhasları 

Moskova,22 (A.A) - 27 Ağus
tosta Amsterdam'da toplanacak 
olan harp aleyhindeki kongreye 
SovyetRusya murahhaslarını tayin 
etmiştir. Bunların arasında Mak
sim Gorki ve Radek de vardır. 

Fransız relslcllmhu
runun katili . 

Paris 22 (A.A} - istinaf mu-
hakemesi reisi M. Dreyfus ile 
müddeiumumi M. Donat Guigne• 
nin Gorgulof meıelesi hakkında· 
ki raporları, bundan bir kaç gün 
evvel adliye nazmna takdim 
edilmiştir. 

Mahkumiyet hakkındaki mu
talaaıını beyan edecek olan hu
susi komiıyon bu hafta zarfın· 
da adliye erkinıoın en kıdemlisi 
olan M. Loriotun odasında top· 
)anacaktır. 

Izmird~ balıkçılık 
Izmir, 22 (Yakıt) - Balıkçı· 

Jık mütehassısı Edremitten şeh· 
rimize gelmiştir. Körfezde tet· 
kikat yapılacaktır. 

Gönen, 21 (Hususi) - Göne
nin Altay mahallesi muhtarı T ev• 
fik Ef. ağır bir itham ile Bandır· 
ma Ağır Ceza Mahkemesine sev• 
kedilmi§tir. Tevfik Efendinin 
kendi öz kızma tasallut ettiği 
söyleniyor. 

Kız elyevm on yedi yaıındadır. 
Kız davacıdır. Baba da maznun• 
dur. 

Hadiseye bir müddet evvel 
vaz'ıyet edildiği zaman Tevfik E· 
fendi, bunun iftiradan ibaret ol• 
duğunu ileri sürmüıtür. 

Fakat iddia Bandırma Ağır 
Ceza Mahkemesine intikal etmiı· 
tir. 

Mahkeme tetkikatını ya.pmıf, 
maznun Tevfik Efendiyi isticvap 
etmit ve neticede kararını ver· 
mittir. 

Karar yedi buçuk aene liapia
tir. 

Tevfik Efendi Ağır Ceza Mal;• 
kemesinin kararını temyiz etmif• 

tir. 

Nakliyat vekAletl 
etrafında tetkikat 

Ankara, 22 (Huıusi) - Nak· 
liyat veklleti tesisi etrafındaki 
ceryan Ankarada son günlerde 
yeniden kunetlenmiştir. 

Şimdiki halde tetkikat yapıl· 
dığı söyleniyor. Vekalet teaiı 

edildiği tadirde Devlet Demir
yollan, Seyrisefain, Posta ve 
telgraf Müdürlükleri yeni vekl-

letin birer faaliyet şubesi ola
caklardır. 

Tetkikat, Millet meclisinin 
önOmUzdeki içtima devresi bat· 
langıcına kadar ikmal edilecek, 
müteakıben mesele fırka ve htı
kumet tarafından konuşulacaktır. 

ispanya lhtlU\lcllerl 
Madrit, 22 (A.A) - Cümhuri · 

yet müddei umumisi, Jeneral San 
Jurjo ile mumaileyhin oğlu ve di· 
ğer 3 maznun için ölüm cezası ta• 

leı: etmeğe karar vermİ§tİr. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahi it Ha•tal ıklar MUteha•••• 

Cumadan maada her &'ün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lstruı· 
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
sust kabinesinde dahili hastalıklan 
muayene ve tedavi eder. T~lefon: ı. 
tanbul. (2.22.398) • 

lstanbul 7 inci icra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer Ruı 
markalı et kıyma makinesi bü
yük vantlitör dıvar aynası ve 
saire 25·8-932 tarihine müsadif 
perşambe günü 11 ile 12 ara· 
sında Çemberlitaşta Tavukpaza• 
rında 31 No. lu dükkanı önünde 
açık arttırma suretile satılacağı 
ilin olunur. (3813) 

ı t l( ut nadir eseri alıp isti a e etmek -s 
ıt~h .. l.itı cih un vatanda, bel- ğu için, hastane onu kabul etmiş, 
). · ~c .. , .. anda bu İ• falan Tu·· rk istiyenler Istanbul "Zaman ki- k 

" " '4 ır ilk tedavilerini yapara istirahatı-" S\11 tıun İıtid' d . taphanesi,, nden arasınlar. 
'lh., Ilı-. b .. ır ır, esınler dı- · · S d l 

Büyük ayyare Piyangosu 
ıs. üncü tertip 2. inci keşide -c, h o t" F h · · 200 'ltl• nı temin etmıc.tır. onra a te e· lh. • ~&.ta 1_ u tin atkı, §evki bu· iyatı er yer ıçm cı ı :r 

>.{ ~lllırı, .. l(dazanına.k da tabii bu- 250 kuruıtur. fonla Londraya ni§anlısına haber 
l Q'-"'- ·• a. eld ~~~~~~~~~!!!!i!~~~ffil verilmiı, Mister Burr derhal Pari· ~ "'"ltı. ed e edilir. Dünyaz· lir. b 'tk en aa. ' Kadın ve doium hastalıkları se gelmi§, nişanlısını alarak tay-

td• "e •e kl n at eserlerimi Mütehassısı 1 d ı. : v e h l '-- yare i e Londraya av et etmiştir. b a.aı oıımuıtur.,, 
\ ~ i l'eki 

8 
.. Do~torN •t Bu suretle de biletçileri teshir e· 

~~~l tıl ıldrğı;ce o andan itiba- USCYID 8Şl decek kadar güzel olan Mis Bren· 
)~t tib· ıraktı. Duruldu, 

1 
, Türbe, eski Hililiahmer binası 1 ~· .... ıinema artisti olmak hevesine 

••af qldu. Denizata· "il No. 10 Tel. 22622 _J veda etmiı bulunuyor. 

11 Eylül 1932 dedir 

Büyü~ i~ronıiye ~~,~~~ lirn~ır 
A)1rzca : 15.000, 10.000 Liralık Büyük 

lkramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Mükafat Vardır . 
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HtkAye Yavaş atın tekmesi Nıkledcn: 

fa. 

VAKiT 

..--Takvim--
Sah Çarşamba 

O gün, nedendir bilmem, .n~
Cianlığım üzerimdeydi, bunun ıçın 
arkadaşım Selime dedim ki: 

_ Canını, bilirsin ki ıeni çok 
~verim. Aynı mektepte okuduk, 
aynı bölükte askerliğimizi yap· 
tık. Karını da severim. Fatma ıü
zel, ho§ bir kadındır. Onun için 
ikinizin de mes'ut olmanızı iste
t-im. 

Sözümün buruma gelince Se· 
lim katlarını çattı. Merakla yüzü
me baktı. Devam ettim: 

- Ha!. Yalnız bana öyle geli
yor ki bugünlerde Fatma sn na 
fazla tahakküme ba~ladı. Sakın 
baıka ıeyler zannetme. Bir daha 
tekrar ediyorum, Fatma hot bir 
kadındır. Sade küçük küçük kap· 
riıleri vardır. Sen de onu sevdi
ğin ve zaten iyi tabiatlı olduğun 

için, o ne derse yapıyorsun, bir 
~edilini iki etmiyorsun. 

Selim beni dikkatle dinliyor, 
ll&zmı açmıyordu. 

- Makaadım, F atmaya karıı 
aeni direndirip aranızı açmak de· 
iildir. Bunula beraber ve ıimdiki 
halde bir tehlike olme.mumh 
rağmen istikbal için tedbirli olml'l
hsın. Vakıa, bir erkeğin zaman 
zaman karıaının kaprislerini tat· 
mln ebnesi fena bir fey değildir. 
Zira insan ıkarıaınm yüziinde kü· 
çük bir tebeuüm görerek mem· 
Dun olur, memnun olur amma, er 
kek dediğin nesnenin ailede rolü 
tahakkümdür. icap ettiği zaman 
''hayır,, diyebilmelidir. Bu "ha
yır kelimesinin kadın üzel'İnde 
menfi bir teıir yapacağım zan· 
netme ! Bilakis! Kadın hoılanır 
bile .• Senin vereceğin kararları 

kAt,u\ etme~ onun kadınlık hisle 
rini okıar. Hatta, ıenin haksız bi· 
le olduiunu dütünae, sonraları, 
uıl kendisinin haı&ız olduğ•ınu 
kabule meylederek kendiıil'e bir 
nasihat verdiğinden tetekkür bi· 
le eder. Kadın, henüz himaye e~ 
'dilm~ğe muhtaç bir mahluktur. 

Sözlerimi bitirmemİ§tİm Ken
i:li kendime fazla ileri gidip git· 
mf'dfimi dü!ünüyordum. Selimle 
aramızda dostluk, onun aile i~le· 
)erine karıtabilecejim kadar ileri 
idi. Fakat birdenbire ondan ne 
Cliye çekiniyordum? 

Bir müddet öylece kaldı. Dü
~ündü, sonra koltuğuna g:-imüle
ıek cevap verdi: 

- Azizim Hikmet, bu kadar 
-.ki bir arkadat olmamıza raf • 
men beni henüz tanıyama.mışıın, 
tabiatımı öğrenememitsin.. Be· 
nim bir meseleyi ne kadar ince 
~leyip ıık taradığımın f,\rkın~ 

nrmamıfsın. Sen beni zayıf zan· 
nediyorıun 7. Y anlıt ! Dur bıık 
lana vaziyeti anlatayım. 

Eneli. Fatma hakkında ta· 
Jll1mlen aldanıyorsun. Onu bir ço· 
cuk zannediyorsun ve ne yaptığı· 
nın farkında olmadığını söylüyor· 
iun. Ben senin gibi düşünmüyo· 
ıum. Fatma, eminim ki, ne söyle
Clifini ve ne yaptığını bilir. Kap
rise benzer bir §ey istedi mi, mak
aadı, benim mukavemetimi ölç
mek, anlamaktır. Bununla, ona 
olan aıkımı da dener .. Bazan mü
balağa eder belki amma ... 

- Yok efendim, o kadar da 
Cleiil. ... 

- Ben bilirim canım, ve onu 
çok severim, fakat kör körüne de
iiJ, ne o hayret mi ediyorsun?. 
Dur, timdi anlarsın. Bu küçük 
)'Uama.zuı oyununu ketfettikten 
ıonra, ne kadar ileri gidebileceii· 
ni anlamak istiyorum. Beni timdi 
anladın mı canım?. Ben, sakin, 

fakat ahvali ruhiyeyi tetkik et
mesini seven bir adamım. Hoş bir 
taraftan Fatma beni eğlendiriyor 
da .. Kendi kendime "Bakalım bu
gün ne icat edecek?.,, diye bekli
yorum, ve "daha ne istiyecek?,, 
diye de her istediğini yapıyorum. 
Yalnız aptal değilim, kendime bir 
hudut çizdim. Bu hududa gelince 
Fatmaya "artık orada dur, yav
rum, bundan sonra, söz benim, 
yoksa annenin yanına gidebilir· 
sin,, diyeceğim. 

- Peki, bu hudut acaba çok· 
tan geçildi mi?. Doktorlar sana 
denize girmeği menncttiler. Hal· 
buki ıen, kanrun ısrarı ile her gün 
denize giriyorsun. 

- Ne çıkar?. Doktorlara inan· 
sak, çoktan ölürdük!. 

- Peki ... Buna da eyvallah ... 
Her gün karının etrafında plajda 
pervane gibi dönen adama ne di-

ks. , yece ın .. 
- Bu da bil' ıey değil, plajda 

hep beraberiz. Gözlerimin önün· 
de konuıuyorlar. Ne çıkar ki, 
Ben eski kafalr eiYi!im. Aksi tak

ar:k ıında hapı· 

23 Ağustos 24 AAustos 
20 Rebi.ahir 21 Rebi. ahir 
GUnd~ 5,18 5.19 
GUn batı§I 18,57 Io.55 
Sabah ıınmazı 3,30 3,28 
oı;ıe .. 12,16 12,lti 
İkindi • 16 02 16,C2 
Akşam .. 18 57 18,55 
Yat.aı .. 2(),37 20,35 
t!'Mak .. 3,28 3,29 
Yılın geçen l 227 ~28 

GUnler' J 
Yılın kalan l 138 137 

GUnlerl J 

HAVA - DUn sıcaklık ıtzaml 28, asgari 
20 derece olarak tcsbit edllmfşUr. BugUn 
rilzgA.r mUteha.vvU sUr'atlc esecek, ha.va 
ekAerlyeUe açık olacaktır. 

RADYO-
( _____ Bugün -1 
İSTANBUL - 18 den 19 a kadar Grama.

fon - 19,30 dan 20,30 a kadar MUşerrof 

Hanımın ııuraklle Saz - 20,30 dan 21 e 
kadar grnmafonla Opera - 21 den 22 ye 
.atadAr Kemal Niyazi Bey ve aTkad8.§lan 
tarafından Saz - 22 den 22,•0 a kadar Or· 
kestra. 
VİYANA (1511,2 m.) - 12,30 Konser -

lS,40 caıaa Kon.eri - 14,40 PIAk - 16,20 
Konser - 18,50 .MwıikI - 21,40 Tııganni -
21 Operet - 23,115 Dans. 
BOKREŞ (3915,2 m.) - 13 Plt\k - ıs 

Konser - 19,10 Konser - 20,40 PlAk - 21 
Orkestra - 21,40 Tagannl - 22,115 Orkes· 
tra. 

ROMA (4H,2 m.) - 13,30 ~aber, PIAk 
ederdim. :_ u Musiki - 18,80 Konser - 21 PlAk -

B d .. 1 S · b' 21,4~ Opera. • 
- u :ı :t • e l §lşman ır BUDAPEŞTE (550,~ m.) - ıo,ı~ Konser 

adamsın \•e yumutak yakalardan - 13,015 Konser - 21,10 Macar havalan -

hoılanıyorsun. Halbuki Fatma sa 21,30 Haber - 21,50 Konser - 23,115 Dans 
- 24,15 Çigan orkestrası. 

na mütemadiyen sert yakaların MOSKOVA cıso• m.) - 20,10 Mus1kl -

yakıştığından bahisle onları tak- 22 Musiki - 22,5~ Kwl meydan. 
tırıyor. VARŞOVA (1411 m.) - 13,415 PlA.k -

H,35 PlAk - 16,10 PlAk - 16,•0 PIAk -
Selim kahkahalarla ııülüyordu: ı~ Konser - l!,20 Dans - 21 I<omıcr -
- Dog"' ru. Bu sert yaka hikaye· , 22,10 Konser - 23 Dana - 23,50 Dans. 

KÖNİGV'ÜSTERHAVZEN (16815 m.) -
ıi feci oldu. Hatta Fatmayı az r Jimnatsik - 7,15 Konser - ıs.~ Musiki 

kalıın annesine iade edecektim.. - ıs Kowıer - 17,30 Konser - 19,30 Mu
alki - 21 Orkestra - 22,15 Opera - 23,SO 

Dedim ya .. Daha ne yapacak di- Konser. 

ye buna da razı oldum. PASts (1725 m.) - 20 PIAk - ıı Kon-

- Eh bari bir !e'Y bul~ eat •r ._..., 21,80 Haber - 22,lD Haber - 22,30 
l4ualk1. ·- " ..• etti mi?: 

- Evet. Benim saat dokuzda Yann 
yattıimıı bildiği için timdi :saat VİYANA (517,2 m.) - 12,so KonsC?' -

birden evvel yatmak iıtemiyor.. 1uo Kamer - H,ıo Pie.Jt - ıs Konser -
' 21,~0 Konser - 21,4~ Film §arlalan -

Ben de inat olsun diye saat bire 23,10 Dans. 
kadar oturuyorum ve ona içim- BSKREŞ (:l94,2 m.) - ı~ Pıt.k - H 

PlAk - 17 Konser - 19,10 Konser - :?0,40 den kıe kis gülüyorum, ve "bir Opera. 

•gün ıelecek ki yavrum, diyo· ROMA cuı,2 m.) - ıs,so Haber - 14 

nım, beni kartında görecekıin.,, Musiki - lS,30 Konser - 18,43 Musiki -
21 Haber, Plak - 21,45 l.t'uıikl - 23,115 

Görüyorsun ya, ben armudun hi· Konser - 23,55 Haber. 

risi değilim. Sakin adamım am- BUDAPEŞTE (5!>0,5 m.) - 10,15 Sen-
fonik orkeatra. - ıs.o~ Konaer - 20,45 Sa· 

ma, "yavat atın tekmesi pek O• lon orkestrası _ 22 Konoor - 2s,20 Kon-

lur .. ,, derler. 1er. 
• • • KOSKOVA (1804 m.) - 13 Havadis -

115 Musiki - 17,10 MwılkJ - ıs Musiki -
Bu mükllemcden sonra üç ay 19,10 Musiki _ 20,10 .Musiki - 23 Fran-

kadar Selimi ıörmedim. Ankara- ıızca neşriyat. 
ya aitmiıtim. Dönüıte Selimin VARŞOVA (Hll m.) - 13,45 Plı!.k -

U,35 P1Ak - 16,10 PlAk - 17,05 PlAk -
buhran dolayısile Şiılide eski o· ıs Orkeatra kODMır - 19.20 Dana - 21,00 

turduiu apartımandan taıındığı- Solo konser - 23 Dans - 23,50 Dans. 

nı, Aksaraya bizim mahalleye gel KöN'tGVUSTERHAVZEN (~35 m.) -
T JlmnasUk - 7,15 Konıer - 13 P!Mt -

diğini öirendim ve bir aün ona 15 Konser - 17,80 Konser - 21 Operet -

ikinci mevki tramvayda, bir elin· 23 Haber - 23,20 Spor - 28,150 Dans. 
PARlS (1725 m.) - 20 Mustld - 21,4:S 

de bir kavun, öteki elinde bir ıi· Haber _ 21 Edebiyat - 21,45 Konser -

fe ıüt rasgeldim. 22,SO Keman. 

Elbiseleri eskimi§, §apkasının Od07o4ti9aA TbgkU töyp r<Du rO(llln aoın 

kurdelaıı yağlı ve pis bir haldey- SEYRISEF AIN 
di. Fakat o kadar tanınmaz bir 
hale gelmişti ki tereddüt ettim, 
ve Aksarayda tramvaydan inince, 
kö§e batındaki kahveciye, bir sa
de kahve ısmarlarken onu göste
rerek •ordum: 

- Yahu, bu efendi, Selim Bey 
değil mi?. 

- Evet .. Zavallı adam. Öyle 
bir kansı var ki, onu bu hale ge
tirdi. Kendisi vaktini manikörde, 
ve sinemalarda geçiriyor. Bu bu
nak seraem de sesini çıkarmıyor. 

- Yazık anım. Sen onu bil
mezsin, Bir gün göreceksin, mu• 
ayyen bir hududu geçtikten sonra 
karısına ne yapacak ! . 

- Haydi beğim, haydi.. Ben 
malımı bilirim Karısı da biliyor 
ya .. Ve zaten onun için onu bu 
hale koydu. Zavallı lalıbık da bun 
dan hotlamyor galiba .. Ne yap• 
llD ?. Kan.mı M•İJor ..... ı&m ! .. 

;\lerkezl idaresi <ialat:ı l:öprül•aşı B 2623 

Şu he A. Sirkeci l\lublirdar zııde ilan _ 2264-0 

lzmlr • Pire ·isken deriye 
pc;stası 

(lzmir) 23 Ağustos Sah 11 de. 

Trabzon postası 
(Cumhuriyet) 24 Ağustos 

Çarşamba 18 de 

fzmlr • Mersin postası 
(lnebolu) 24 Ağusto.ı Çar

şamba 10 da Galata rıhtımın .. 
dan kalkarlar. (4219) 

Üçüncü icra dairesinden : 
Mahcuz o!up furuhtu mukar

rer bulunan Yedi Kulede Kuyu
lu sokağJDda 43 Nolu Ağ fabri
kasında bir adet ağ makinesinin 
27-8-932 tarihin~ müudif Cu
martesi gOnü saat 16 dan 17 
kadar aatılacağmdan talip olan· 
ların mabali memurine müracaat 
eylemeleri ilin olunur. (3850) 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 

Kıymeti mubammenesi 
Lira K. 
130 50 Edirnek•P" 

Tamamı 130 arşın 50 santim terbiinde bulunan . d .~ 
sında Hacı muhittin mahallesinde Löküncüler cadde~ e ... od' 

. . 5 .. rı "' 104 ve ccdıt 144 No. Jı hane arsasın~n ta~~~· yır~ı. aıartc' 
detle n:aüzayedeye konmuştur. lbalesı Eylulun 12 ıncı P r,.fl.J 
günü saat on beştedir: Taliplerin pey akçelerile beraber 
müdiriyeti Mahlulat kalemine müracaatları. (4289) 

İnhisarlar· Umum 
• 

Müdürlüğünden~ 
Nümune ve şartnamesi mucibince mllbayaa ed!lec~\je& 

muşamba imaline mahsus yedi bin yarda yağlı kanevıçeyı lits" 
olan meblağa tekabül edecek kıymette yerli mamulat ve ınabsU flıt! 

dan bir kısmı ile takas esaslan dairesind~ itaya talip ol~P~ 
kapalı zarf derunundaki tekliflerini 10 Eylw 932 cumartes~ooıif' 
saat on bete kadar teminat akçelerile birlikte mübayaa fsill' 
yonuna tevdi ve şartnamesile nümuoesini görmek ve ta o'I 
almak için de her güe komisyona müracaat etmeleri ifan 

· nur. (4112) ,/ 

Deniz Levazım Satınalma . 
Komisyonunda~ 

15000 kilo Zeytin Açık mUnakasası: 14 Eyhil 93~ 
şamba günü saat 14 te e~ 

15000 kilo Yerli toz şeker: kapalı zarfla münakasası 14 
932 çarşamba gUnü saat 15 t~A 

Ambar ihtiyacı için satın alınacak şeker ve zeyt~ni? P';, 
meleri~i görmek isti yenlerin he~ gün ve münakasay.a ıştıralc k~ 
ceklerın mUnakasa gün ve aaatınde muvakkat temınat uı• ·,f 
larile birlikte Kosımpaşo'da Deniz Levazım satınalma k~' j 
nuna müracaatları. (4291) ~ 

fstanbul beşinci icra memurluğundan : 

Madam Katinanın veresesinin 
Madam Eleni den alacakJarı olan 
(400) liranın maa masarif ve sa· 
ire temini için birincı derecede 
ipotekli ve ( 1996) lira kıymetinde 
olan Bey oğlunda Feri köy mahal· 
lesinin kuyulu bağ ön cadde ve 
sokaiJnda atik '18 <e<lit 26 mu
kaddem arsa elyevm bir bap ha
ne maa bağçe açık arttırmaya 
konulmuştur. 

Hane bir sofa ve üç oda bir 
kömürlük bir hali, ve zemin ka
tında bir mutbabtan ibarettir. 

Birinci Arttırması 26·9·932 
tarih Pazartesi günU saat 14 ten 
16 ya kadar yapılacaktır. Şart· 
namesi 5-9·932 tarihinde divan· 
haneye talik edilecektir. Müşteri 
olanlar % 10 teminat akçesi ve
receklerdir. Haklatı tapu sicille· 
rile sabit olanlarda ipotekli ala
caklılar ve diğer alakadarlarmın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve ma· 
sarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren evrakı müı
bitelerile 20 gün içinde bildir
meleri lazımdır aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit ol
mayanlar sahş bedelinin paylaş· 
masından hariç kalırlar. 

Gayri menkulun müşteriye iha
lesinden itibaren vergi ve sair 
musur müşteriye aitti. Alikada
ranın icra ve iflas kanununun 
119 uncu maddesine göre tevfiki 
hareket etmeleri vo müşterilerin 
de yevmi ve saatı me2kür de 
Beşinci icra dairesinde hazır bu-
lunmaları ilan o!unur. (3814) 

lstanbul ikinci icra memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer Pi
yano, Halı, Konsol, Avnalar, 
Garderop ve saire 28· 8 93ı ta
ı ihine müsadif Pazar günü saat 
11- 12 de Uluköyde Tebdil eski 
sokak 16 numarnh hane önfinde 
açık arttırma ile sahlacağmdan 

talip olanların yevmn mezkurda 
932 .. 2517 dosya numarasını ha· 
milen mahallinde haıır bu'una· 
cak memura müracaatları luzumu 
ilin olunur. ( 3839 ) 

• 
Eczacılara davet ıo1 

Tnrkiye Ecıacılan far 
loğları Birliğinden : dd l 

23-9-932 tarihine mOs•2 
ma günll senelik kongre ~ 
Jeceğinden gerek taşradd , 
nan ve gerekse lstanbul ' ~ 
cut bilQmum meslektaşla~~ 
k<ir gün saat 14 buçukta 7· 
oğlunda kiin Halkevini t 
rica olunur. --1t 

T ayyare cmiyeti Laleli 1 . 
manian. mlldüriyetinden: bİ~ 

Lllelı apartmanlarının 5 0i dairesinde S numaralı 'VO bal 
ve ayda 25 lira kira il_e ~ 
zayede talibi ubteıindedır0110 / tosun 25 inci perşembe g ~ 
at 12 de ihalesi icra oluP8 t_1 
dan fazlasına talip olanl.f ;,.ı-' 
akçesile apartmanlar ~ 
müracaat eylemeleri. 

BOR SA 
Nukut (Sarışı 

Kuruş i~· 
" ı ~. ııın /."· ır· 

~O I. rr:ınsız 171.- ~" 
ı Stcrlln 741 - 1 pczet• .J" 

ı Ma.k r 
ı Oolar 213,- 1 zolotl f,-.1 

20 litre • 218,- 1 pengö ~" 
~" 20 f. Belçika 117,- 20 1 ey ı ,, 

20 drahmi 29,- 20 dinar ·,, 
20 lsvlçrc 82~.- 1 çer\·oııeÇ ril·,., 
20 leva 28,- ı Altın ,.1,, 

ı florin SS ~i\1ecfdl>'11 i~ • t 
~O kuron Çel.'. 12.ı,- ı nıınt:n° 
---.-- 16~ 

Çek tlatlar• (kap. ~$.ql· 
Paris 12 03 Prıığ ,.~ 

c' 
1 nndra 
'cvvork 

MI tno 

vır:ına ''o!.1 
0,4:'.~$S Madrlt I· t' 
73t,SO 

0.21- Berlln J,~ 

3 3972 Varşo\• s.~ 
eı·' , 

Brlikscl 
Atlnı 7405,-

' C ne\ re 2 4250 BukrCS ,.(J,f, • ı:• ' 
Sofp 65,90- neJj!rat ıoS 
Amsıcrdam 1,17- l\losto\'I 

~~~~~-E_s_h_a_~ 
<1,20 Terı.:os f.r· 1 ı~ l•:ınkası 

Anadolu 19 - çımento 9 
• M''• f.. Rc1l 4.30 Cn,•Oll 

Ş r.hayriye 14 :;o Şarl: de'/' 

'J ram\ ay 45,SO 1 ııl) 1 erJ 
. sı.:nı'' t:muml sigorta ı t.2 ar · 

1 onıontl 21.10 T•le~n .......-, 

lstıkrazlar - Teh"~ 
- ~--- ı,;rl lst d:ıhlll - El:kt 

S:ır'< d.volları s.so 'Tr3 m' a)' 
D.l\lu\·ahhlde 51.25 Turıel 
Giınır .. l:lcr 
Sa)di m:ıhl 
B:ı~da·. 

.Askerl~e 

fi,IO J{ıhUITI 1dııfO 
4,25 Ana 11 
4 50 
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Çocuklara mahsus • 
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HAYAT KiTABI 
bayat· k ambar ası 

Ankara Nafıa 
ıı·. Başmühendisliğinden : 

ib,t ırınci madde - Bedeli keşfi (11856) lira ve (} 7) kuruştan 
~ilo et olan Ankara·Kırşeh;r yolunda 14 + 46j ve 18 + 608 inci 
tibi~ctre~~r arasın · aki şosa tamiratı esasiye~i mukavelename ta
~tf en ıtıbaren 4) ay zarfında ikmal edilme~c üzere ve kapalı 
lııGddUsu~ile 1-8-932 tarihinden 25-8-932 tarihine kadar 25 gün 

lk~lle münakasaya konulmuştur. 
ti"i i ı~ci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı malile
oı~,k ~t _edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil 

ıstıyenlerin : 
ht ~d - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (890) lira vila· 
"'•k~ arei hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair 
bııllu tız senedini veya milli bankalardan birinin teminat mektu
'-k il Y•hut milli esham mukabili Muhasebei Hususiyeden alına-

8 ıtıübaberi ibraz etmeleri lazımdır. 
~İlle - Ticaret odasına mukayyet o!duklarına ve itibarı mali-

C att bir vesika göstermeleri icabeder. 
"''be ~ '!etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını Vilayet Baş· 
)\ billdıalığine göstererek münakasaya dahil olabileceklerine dair 
'i~,ll r ehliyeti fenniye vesikası. almal.:rı v~ yahut elJerindeki ve-

Q 111 
zirine şerh verdirmeleri iktiza eder. 

~)'-» '1 Üç şartı tamamen haiz olmıyaoların münakasaya iştirakleri 
tiıae •1 

kabul olmıyacağından teklif zarfları açılmıyarak kendile· 
1ild U .. e edilecektir. 

"ıa,, ~Uncij madde - Münakasaya evrakı keşfiye ve şeraiti malı· 
1)1~' tevfıkan icra cdılecektir. 

le k, Ordüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve iha
~tf1 ~~llunun 10 uncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı 
"«len ·8·932 perşembe günü saat 15 e kadar Vilayet Daimi 
k il lkı~ni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 
•t, '~~.c~ rnadde - Münakasa 25-8-932 perşembe günü An

.ı\ıt ılayeti Dcıimi Encümeninde yapılacaktır. 
dııb, ~tıcı madde - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya 
Ncıfıa iade malumat almak istiyenlerin her gün Ankara Vılayet 

~tlllrı ~Ş!'1Uhendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine müra· 
J::'~la~ olunur. (3841) _ _ 

eyzıati Liseleri 
Müdürlüğünden: 

~ ı~;.ı.~~".' •e Lise Eylül devresi mezuniyet ikmal imtihaalarına 
ttlıı lldtll ır.ı~den ve sm:f ikmal yoklamalarına Eylülün o:ıu~cu 

Prog ıtıbaren başlanacaktır. 
' -~•rıılar hakkında malumat almak üzre alAkadarların mek· 

•caaUarı. 

Eskişehir hava garnizosunda 
bu sene yapılacak inşaat kapalı 

zarf usuli ile münakasaya kon· 
muştur. Münakasa 27· 8-932 tari· 
hine müsadıf Cumartesi günü saat 
14 te Ankara'da hava müsteşar
lığı satın alma Kom. da yllpıla· 
caktır. 

Münaksaya iştirak şartları. 

A- Şimdiye kadar 200 bin li
ralık inşaat yapmış o~duklarını 
tevsik. 

B- Mali kudretlerini tevsik. 

C- Bizzat dip!omalı mimar ve
ya inşaat mühendisi olmak \ e 
yahut daima bu gibi mütehassıs
lar istihdam etmek. 

1- Diğer şeraiti anlamak is
tiyenlerin her gün, münakasaya 

iştirak için de şartnamede yazılı 
vesaiki ile beraber teklif ve te· 
minat mektup!arını muayyen gün 
ve saatten evvel vekalet bi,1asın
da müteşekkil hava satınalma 
Ko:n. na makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri. 

il- Talipler bava müsteşarlı· 
ğına müracaat ederek münaka· 

sa şartnamesinde yazılı şeraiti 
haiz olduklarını ispat ettikleri 
takdirde müna!usaya iştirak ede-

bilmek için proje ve fenni şart
nameleri 50 lira mukabilinde hava 

müsteşarlığı inşaat şubesinden 

alabilirler. (609) (3676) 
• • • 

lzmir hava garnizonunda bn 
sene yapılacak inşaat kapalı 

zarf usulile münakasaya kon
muştur. ihalesi 3·9·932 Cu:nar

tesi günü saat J 4 tedir. Taliple
rin Ankara hava müsteşarlı2"ı 

satın alma komisyonuna müra· 
1 caaUarı. (&50) l.3957) 

-Deniz Levazım Satınalma Ko-
f~ ~ .. 7 ... :(~~' ~~ . . . 

misyonundan: 
185 Roda muhtelif Lif ve tel halat: Açık münakasası 7 Eylul 

932 çarşamba günü saat 14 te. 
5000 kilo Elvan üstüpa : Açık münakasası 7 Eylul 932 

çarşamba günü saat 15 te. 
5000 kilo Bevaı llstüpü: Açık münakasası 7 Eyliil 932 

çarşamba günü saat 16 da. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı ıçın yukarda yazılı malzemenin hi· 

zasmda gösterilen tarihlerde münakasaları icra edileceğinden 
şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip ola
cakların da münakasa glin ve saatinde muvakkat teminat mak• 
buılarile birlikte Kasımpa,a'da Deniz Levazım satınalma komi.• 
yonuna müracaatları. (4087) 

t== Devlet Demlryolları ilanlara 1 
A ve B ıilolarma ait 1003 No. h teozilli tarifenin yerine 

kaim olmak ve 15 Eylul 932 tarihinden itibaren muteber bulun• 
ı.'lak üzere 1003 No. Jı muvakkat tenzilat'ı yeni silo tarifesi mev• 
kii tatbika vazedilecektir. Mezkur tarife hakkında malücıat ve 
i:ıahat almak istiycn'erin Haydarpa~a Liman Başmüfettişliğine 
muracaatları ilan o'.unur. (4201 \ 

Derince Limana furunu u-.-,-s-c_n_e-aıüddetle kiraya verilecektir. 
Aleni müzayede 1 9 932 tarihinde stıat (15) de Haydarpaşa da 
isletme Müfettişliği makamında yapılacaktır. Teminatı muvakkate 
36 liradır. Haydarpaşa Demir} ol.an veznesine tediye edilecektir. 
Fazla malumat almak ve şartnameyi görmek ısteyenler Haydar• 
paşa Liman baş Müfettişliğine ve Derince Liman memurluğuna 
müracaat edebilirler. (4200) 

------------------------------------------------------~. 

Askert Fabrikalar illnlan 1 
50 ton elektrolit bakır 

Yukardaki malzeme kap31ı 
zarf surelile 29-10-932 tarihinde 
saat on dörtte ihalesi yapılacak· 
tır. Taliplerin şartname için her 
gün öğleden sonra; mürıakasaya 
girmek için de o gün teminat 
ve teklifat ile müracaatı. (4217) 

İstanbul tklnC'I tc.-ra ,l\lcmurluğun:bn: Bir 
alacağın temlnl lçln mahçuz ve paraya çev· 
rilmcsl mukarrer mtt.nlfatura emvali 28- 8 
- 932 tarihine mUsadif Pazar günU saat 13 
ile 14 arasında latanbulda Sultan Hıı.ma

mınd:ı 46 numaralı maı:-aza.sı derununda b!l· 
mUzayc:le satılıı.cağmıfan talip olnnlnrm mez
kür gUn ve ııa:ıttc mnhııllin:l" h:ı::ır buluna
C&k memur~ mUı.:acaıı.Uarı llb olunur. 

Adliye vekaletinden· 
Bilumum Mahakime tabedile· 

cek 0
1an (57) kaiem evrakı mat· 

bua ve dcfatirin tab'ı münaka
saya vazedilm·ş o'makla şartna· 
mesi veç:ıile bedeli muhamminin 
yüzde yedi buçuö-u olan 255 lira 
teminatı muvakkate ile yevmi 
ihale olan l 5 - 9 · 632 Perşembe 
günü saat 16 da Vekalette mü
teşekldl mu':>ayaa komisyonunda 
hazır bulunmaları ve şartname 
ile lis~cs"ni lstanbulda Adliye 
levazımına ve AnkaraC:a Vekl1et 
lev~zımına rr. üracaatla almaları 

ilin o!unur. ( 4276) 



Salıife 12 VAKiT 23 /\~ıtoı~ 

fTa-;.=;~:;~=;;~:;::.:n Bedan t v:~:;:.ş d~~:~:!::k Naumann Makinaları Şirketi H~~!fG;~:r:~ 
ii olan nıüesseselere ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,--~~~~~~~~~~~~~~--~~~-~ 
il fırsat ii - -ii Resmi dairelere ve ticaret· !!1 
" -!! hanelere ait bilumum matbaa :: 
H itleri meşhur lştampel Fabri- ii 
ii kasının son model üzerinde si 
if yzpıl.ıuş fantazi burufatile müş. i~ 
İ! terilerin her veçbile memnu- :: 
fi niyetini mucip bir surette imal H 
- 1 H :: o unu. :: 
ii Taşradan vuku bu1acak si- Si 
ı: •• 
Ei parişler serian gönderilir. Mek. si 

Deniz Levazım Satınalma 
komisyonundan: 

30 Ton gaz yağı pazarlıkla münak asası 24 - 8 · 932 Çarşamba 
günü saat 14 te. Deniz ı..uvvet l eri ihtiyacı için yu tarı da yazı!ı 

g2.z yağının 17 - 8 - 932 tarihinde kapah zarf!a müoakasasmda 
verilen fiatlar komisyonumuzcıı gali görüldüğünd en d ::ı ha ehven 
fiatla vermeğe talip olacak ların hiz.ı sınd a ki ~ün ve saatte muvak
kat teminatlarife birlıkte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Salınalma 
Kom=s;·oııuna müracaatları. (4225) 1 tupla fiya~ ve ş~rtlarımız hak- n 

I kında malumat ısterenlere der- si ~--rm:ı·m•aen Ankara caddesinde 
n hat cvap verilir. i~ , ----1 ... 

Odalar 1 Bir tecrübe kai•dir ii11 Kiralık 
li lstanbul. Ankara !:addesi No.8 ~i l Orbanbev hanında - Görmek ve kiralamak ı çın 
Ü TESHILAT MATBAASI ii 'e-w;::ı:;r:mı•cım• 1 .ı ıeı a yurduna müracaat. 
H•::JI••:•• ••••••••••••••••••• • :: l -... •• -····················=::::::::::::::::::::::~:::: 

Istanbul Erkek Lisesinden: 
1 - Ağustosun y:rminci gjnün:len itibaren yeniden leyli 

talebe kaydına başlanmışhr. Es~<İ talebenin kayıt tec:lidi muame

lesi Ey:u.ün birinci gününden itibaten s~kizinci günü akşamma 
kadar devam edecek ve sınıfların mevcudu müsait o'duğu tak
dirde Eyliilün onundan itibaren yeniden nehari talebe kabu!üne 

başlan?cakt?r. 2 - Mezuniyet v~ sımf ikmal imtihanlarının icra
mna Eylulün biricci Perşembe günfi başlanacakhr. Programlar 
n:ektepte levhasına ası:mıştır. 3 - Vekaleti Celile hesabına 
alınacnk meccani talebe mus:ıbal<ası EylOlün üçünde yapılacak-

tır. Buna ait muamelatın Ey:ülün bir:nci günü akşamına kadar 
ikmali lazımdır. 4 - Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe 

müsabal.;ası Eylülün üçünden itibaren yapılacaktır. Euna ait tali

mat ve program mektepten öğrenilecektir. NamzeHerin sıhhi 

muayenesi mektepte ve Ev:ü~ün birinci günü icra edi!ecektir. 
Alakadarların mezkur günde saat 10 da mektepte hazır bu'un

malan lazımdır. (4195) 

Müze:er Umum 
Müdürlüğünden: 

Topkapı Sarayı Müzesi Hazine dairesi ile liağdat kötkiiode 
ft! Asarıltlka mOzesinde (Çinili K6şkte) yaplmlacak tamiratın 

Müz- 'er Mlmarlığmda mevcut üç adet keşif ve şartnamesi veç
bile aleni münakasaya vazedilmiş v~ (15 · Eylul - 1932} tarihine 
mllsadif perşembe günü de saat ( l6) da ihalesi mu'larr:r bu:un· 
muı olduğundan taliplerin ayrı ayn bulunan keşif ve şeraiti öğ
renmek ve yaptırılacak temirab da mahallen görme!< üzere cu· 
madan maada her gün Asarıatika Müz~leri Mimarlığına müracaat 
eylemeleri ilin olunur. (4301) 

Mü= 3~er Umum Müdürlüğünden: 
Asarıatika Müzeleri Umum MOdürlüğii Dairesinin parka nazır 

cihetindeki istinat duvarınm yıkılmış o!an aksamınınm tamiri için 
Müzeler Mimarlığında mevcut bulunan keşif ve şartnamesi veç· 
hile kapalı zarf usulile miinakasaya vazedilmiş ve (15-Eylfıl-932) 
tarihine müsadif perşembe günü saat (15) le ihalesi mukarrer 
bulunmuş olduğundan taliplerin keşif ve şeraiti öğrenmek ve 
yapılacak tamiratı mahallen görmek üzere cumadan maada her 
glln Asarıatika Müzeleri Mimarhğına müracaat edebilirler. (4302) 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Semti i\Jah3llesi sokağı No: Lira J\u. Cinsi icar müddeti -Yeşilköy Şevke t iye Arslan 6 168 üO lfane 109-932· 10 9 33 

" .. " 8 480 00 
" .. " 

• .. .. 12 14 600 00 .. " 
,, 

" .. .. 10 480 00 .. " .. 
• Köyiçi Dibek 7 60 00 Ahır .. " .. ,. .. 9 36 00 

" .. " 
" Şevketi ye lst:ısyon 3 180 00 Gaıino 

" .. .. .. :i 1 96 00 Dükk!n 
" .. 

• • Jlatboyu 6 90 00 .. " .. 
" Bu l \':ır 19 600 CO Maabahçe köjk ,, .. 
" " üçüncü 6 3ti 00 Ahşap hane .. .. 
• .. .. 18 ı ~o 00 .. .. .. 

.. l\:ılaycı 49 ~6 00 l\Argir dükk:\n .. .. 
Gü,·ercin 13 -o 00 Ahş3p hane • .. ,_ .. .. .. • l s t:ı syon fı8 88 300 00 .. .. 

• .. ., 90 92 300 co .. " " 
• .. .. 108 110 180 00 

" .. .. 
• .. Çekmece 2 30 00 .. " .. 
• Köy içi l\öy civarı o 108 00 I ört kıta tarla8 12 9.32ilA8 l 2 33 
• Şevketi ye lst3syon 1 240 Oü Gazino 10 9 932 il:\ 10 12 33 
Yeşi l köyde kAin numara ve evsarı saircsi yukarıda yazılı cm 1A!< ve erazi 

lıiz:ı larınd:ı gösterilen müddctle rle icara verileceğinden talip olanların ihale günü 
..... 3 Eyli)! 9~i Cu n :ı rtesi günü saıt on üçt;: p~y 3 çılerile; Fazl:t inıhıt 
Mit lsreyenlerın de her gün Bakırk öy malmüdürlüğünc mür:ıcaat eylemeleri 

(4026) 

tatanbul Dördüncü İcra l\lr.nıurhıl;;'11ndnn : 
Tam:ı.mına (52000) Ura kı}'mct t .Lkılir cdi· 
len Galatada. Sultan Bcyaz:t mahallesinde 
Eğrikapı Sirkeci lsl<elcsi sokağı ve cnddc
nlnde eski 5--7 yeni 15 181-179 ve halen 
179-181 , .e 185 numaralarla murakknm 
altında dUkk1n ve :rnnğaZ.'.!.clrı mU~tcmll ve 
tinUnde sonradan inşa eC:llmi§ 181/2 -
185/l ve 185/1 No.lu biri kD.:;ir ikisi ahşap 
Uç barakası olan leli.gir Moskof hanı namile 
maruf hnnın tamamının tevsıa ıs hisse iU
bnrile be' hissesi olan Ahmet Muht..-ır De· 
yin hisııcsi açık artırmaya vazedilmiş olu;:> 
8 EylUI 932 tarihinde ı;artnar.ı.e.!:i c!ivanha· 
neye U>Jlk edilerek 26 EylUl 932 tarihine 
mUsndlt Paznrtcst gUnU aant 14 ten 17 ye 
kadar l stanbul Dördllncil İcra dairesinde 
açık artırma ile satılncalctır. Artırmaya l;ı· 

tırak için yUzde yed! teminat alınır. r.ıutc

rakim vergiler tlc Belediye resimleri Valnf 
lcarc.<d mUştertye aittir. İcra ve lf!As knnu· 
nunun 119 uncu maddcsi:ıe tevfikan haltla
rı tapu slclllerile sabit olmıya..'1 ipotekli a la -

, cal;!ılarla diğer alO.kadar:uıın ve ir tifak hnlc
lcr sahlplerlnln bu haklarım ve hususile faiz 
ve mas:ırlfe dair olan lddalnrını na.n tarl
hln::!en ltlbarcn 20 giln kinde evralcı mils
bitelerile bildirilmeleri ljl.zımdır. Aksi halde 
haklan tapu slclllerile sabit olmıyanlar sa
tı:ı bedelinin paylaşmasmdnn hariç kalırlar. 
AIAkadıı.rlann işbu madde! k anun iye ahkA
mm:ı. gtire tevflki hareket ctmcıcrı ve do.ha 
fazla malumat a lmak isUyenlerln 932- 153 
dosya numarastle memuriyctimlzc milraca
atı arı iltuı olunur. 

=~===·-. ·····-···········-·-··········-················· n · ....... o.6-;··;;;;;i·~·i-········-·· 
g Dr. Süleyman Şükrü~ 
:: Birinci sımf mütehassıs ı! 
:: l fiabıilil Ankara cııc.ldesi nuın arn 60 i .. . 
:: ............•............................................ : ............................................................ 

lstanbul Dördüncü icra Memurlu
ğundan: Tamamına (:l:l,'t'>O) elli beş 
bin üç yüz elli lira kıymet takdir edi
len Beyoğlunda H üseyin ağa mahal
lesinde kayden Caddei kebir ha len 
i stiklal caddesinde <"ski (181-181-
181) mükerrer yeni (197 - 1971 -
197/2) numaralarla murakkam altında 
iki dükkan ve a r:ka...qnda halen gazino 
olarak is timal edilen brJı5esi ola n 
kayden hane halen k ftg ir bir bap a
partımanın tamamı a~tk artırm:ıya 

vazedilmiş olup (31-Ağustos-932) 

tarihinde şartnamesi divanhaneye ta
lik edilerek (24 Eylül 932) tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat 14 den 
17 ye kadar İstanbul Dördüncü İcra 
dairesinde satılacaktır. Artırmaya 

iştirak için (% 7) teminat al:nır. M ü· 
terakim vergiler ile belediye resimleri 
Vakıf icaresi müşteriy{? aittir. icra ve 
iflas !kanununun (119 cu) ma ddesine 
tevfikan hakları tapu s icill erile sabit 
olmıyan ipotekli alaca 1dılar i!e diğer 

alakadaranın ve irtifak hakkı sahiple. 
rinin bu haklarını ve hususile fa iz ve 
masarife dair olan idd ialarım ilföı ta
rihinden itibaren 20 gün i ~ind e evrakı 

müsbitelerile sabit olmıyanla r sati;ı 
bedelinin yapla:.masından hariç ka
lırlar. AHika daranın i;-!ıu maddei ka
nuniye ahkamına göre tevfiki ahre
ket etmeleri ve d aha fazla malumat 
almak is tiyenlerin 9:12-27:! dosya nl'.• 
marasile memuriyeti mi::e müracaat
la rr ilan olunur. 

r-- PARA --... 
Bonoları mazb:ıra'ar \'c deyin ilmuhn 1 
bcrlcri üzerine her ~u rettc rr. u:ımc'e 

yapar Balık p3zar m :ı ksudiychan No 35 

Ugurlu Zade M. DERViŞ 1 
-..-.,- Tel. 23397 - ' • .j 

Usklldar 6 mcı lr.ra DaJreslnden: Bir bor ç
tan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer bir adet sarı renkte Kat ırın açık 

artırma s urctile s:ıtıl:ıcağmdan t alip olanla· 
rm 28-8-932 tarihine mUsadif Pazar gUnU 
saat 10- 11 kadar üslcildar At:>:ızarında 
saWc.cağmdnn talip oalnlc.rm mahallinde 
hazır bulundu rulac-1• m emura mUrac~:ıUa

n lllD olunur. (304) 

l!ILfü\UM 
&CZANELERD& 

SATILIR 

• Fru ı t Salt" 
n "l:.no· 
ıslmlerlh 
eti't:cl!rr1 

fa!>rltanıD 
•lamttı 

tarWs adli EMo~s 
FRUIT SALT 

.Sicaklarda. damar agrisLn
dan, bulantıdan, yanm baş 
agrisindan ve suihazimden 
mdtevellit rahatsizliklardan 
masun kalmak isterseniz ; 
tatli müleyyin, tabii tuzsuz 
müshil olan şekersiz E:ıo's 
" Fruit Salt " gazözhl müs
tahzarindan sabah ve akfUD 
bir Mrdak su derununda 
bi7 kahve kaşigi mıkdarİnda 
alın iz. 

Beşiktaşta Kaptan lbrahim ağa mektebi zikfır kısmı: 
16,S f, 
24.S ' 
5,S 
21 
1,S 
8,, .. 

Teminat 
Nuruosmaniyede 3,5,7 numaralı dükkan oda lan: 

" Ortaköyde Cavit mektebi ,, ,, ,, ,, 
Kırkçeşmede Gazanfer ağa medns~ si: fi 

Hasköyde 199 nucnardı dük~an: 
Üsküdarda 71 numaralı dükkan: " 

" 
Kapalı çarşıda 22 numarala dükkin: ,, 2 

22,S 
1,5 
1,S 

Ayasofyada so~u!< kuyu medreses·: 
" Unkapanında Sü'.eyman subaşı mektebi: 
" 

12 
" 

Kanlarcılarda Kepenkçi Sinan medreses 'nin 
N. oda 

Arnavulköyüode 4-41 numaralı hane: ,, 7,S 
Beşikta~ta Kaptan lbrahim ağa mektebi ünas kısmı ,. 4 

Yukarıda yazılı mallar kiraya veri:mek üzere açık müzaye~ 
konu!muştur. Talip o!anlar tafsi'it almak için her gi!n Lef ~ 
Müdürlüğüne ve müzayedeye girmek için de teminat Plak it. 
veya meklubile 12-9-932 pazartesi günü saat on beşe k• 
Daimi encümene müracaat etmelidirler. (4288) 

Fatih Belediyeainden : 360 metre mik'abı kum pazarlak 
tile mubayaa edileceğinden taliplerin 29 Ağustos 932 ıaat Ji 
dairei encümene muracaatla11 . <4285) 

Aksarayda yangın yerinde 27 metro murabbaı arsa : Teminao 4,: ~ 
Sarıyer ,, ., 6,84 ,, ,, ,, . ,, 5, 1 

Yukarıda yazıh ar,,alar satılmak üzere açık müzayedeye kOs;.
muştur. Talip o:anlar tafsilit almak üzere her gün Lefl t' 
müdürlüğüne ve müzayedeye girmek içinde teminat makbul ~
mektubu ile 12-9-932 pazartesigünü saat on beşe kadar D•' 
encümene müracaat etmelidirler • (4286) 

~ 
Kadıköy halinde 51 No. dükkan kiraya verilmek üzere •:.,-

müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 9 lirahk teminat DJlk d-' 
veya mektubu ile 12 • 9 · 932 pazarteı.i günü saat on beşe Iı• 
daimi encüm~ne müracaat etmelidirler. (4300) 

Harap ve maili inhidam olmalarına binaen tarifah kıotJllİ,!j 
daires:nde muameleleri bi'.icra bir.kaza vukuuaa meydan verildi:, 
üzere Belediyace hedimleri bilirca enkazlar. müzayedeye. 'yt' 
dilen Yeniıehirde Irmak caddesinde 19 No. lu hane enkaııle o' 
nişehir caddesinde "Mank2Sar,, carldesinde 20N.lu dükkan eok•9,, 
Jayıkile fiat verilmediğinden müzayede tehir edilerek 2~8-ı,ır' 
tarihine müsadif Perşembe gününe tehir edildiğinden tahP 0 ~ 
ların yevmi mezkur saat 9 da Do!apdere zabıtai belediye ıııe 
inde hazır bulunmaları ilan olunur. (4299) 

Sanyerde ili N. lı yalıda mu
kim Mehmet Bey kerimeleri Fa
ika ve Eehice hanımlara 

lmnbul Yedinci icra .l\Jcmurluğun · 
dan 

Avukat Ali Riza Beye borcu· 
nuz bu'undulundan 1450 küsür 
lircınm temini ist i fası emrinde 
tanzim kılınan iki ödeme emir
lerinin ikametgihlarmızın meç· 
huliyeti h~s~bi '.e tebliğ o'.unama
masına ve ilanen leb '.iğat ifasına 

karar verilmesine binaen tarihi 
ilandan itibaren 38 gün müddet 
zarfında kanunen kabu!e şayan 
bir itirnmız olduğu takdirde 
932· 1854 dosya numarasını miis· 
tas~iben daireye müracaatla der· 
mı?yanı aksi takdirde gıyabınız

da icraya ~evam o'unacağı ma
lüm ve ödeme emir!eriuin teb iği 
makamına kaim o:mak üzere ila
nen tebliğ olunur. l3845) 

--YAlllT dd~ 
Adres: lmnbul Ankara et 

Vakn yurdu. 19 fi 
Telefon ı Yazı iş l eri :ı-43 

2.2738 i dııre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Va~ 

ADone ••rtlaru Mb• 
ı a n 12 f{ısf1Jf 

Dah ilde 150 400 750 1~o0~ -:.J 
1 laricte - 800 1450 2ı ~ 

l•ln sartlarımız: __ ., 
- t<csmf t-tusu•'i't 
Satın 1 O Kş 12.SO 
S3ntimı 20 _ 25 • 

KUçUk Hin prtlanlll~fıb · 
1 ~ ,) 4 ı- 10 ~~ 
30 !50 t.ı5 75 ıOO .. f\ ,yır 
A - Abonelerimizin her ~~eıtjjjr 

lı ,tı içın bir defa mc:c'"' 
11 

tİP' 
B - 4 satırı geçen i!Anlıırı ısr 
Satırı için 5 kuruş ?.ammollll1 

V AKIT MATBAASI otJ 
Sahibi: Mehmet Asını· (]Ol 

Neıriyat mildUril: Ffkt'' 


