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Y~ş meyva 
l'ıcareti 
8· 

d. lr kar ·· 
ık. Ş :r gun evvel haber ver-

tlle~a~rk !İ.m.endifer idaresi yaş 
hiliııd arnnızı çok iyi şerait da· 
&ijr'a.t~ Ye ~ünıkün olduğu kadar 
ajlllıt e llakıl için hususi tedbirler 
iİbi k \'e Bulgaristan, Yugoslavya 
tna,18 <>n:ışu tnernleketler ile de bu l tt at .. 
a.rda. Uzerinde anlaşarak bura-

Yakında 

Başvekilimiz · 

Yakında tetkik 
seyahatine çıkıyor 

Başvekil lsmet paşa Hz. ev· 
velki gün Yalovadan Heybeli 
adaya gitmişler ve biraderi Rıza 
B.inköşküne misafir olmuşlardır. 

ismet Paşa Hz. dün de Hey
belide kalmışlar ve öğleden 
sonra adada yaya olarak bir 
gezinti yapmışlardır. Başvekil 
Hz. bir müddet daha Heybelia
dada kalacaklardır. Ankaraya 
ne vakit dönecekleri şimdiJik 
belli değildir. Başvekilirnizin 
Ankaraya döndükten sonra Ey-
lul içinde Anadoluda bir tetkik 
seyahatine çıkacağı haber veril
mektedir. 

lla.i "il Yaş nıeyvalarımızın istis
'hııişe ~sgari. ücretle nakini temin 
fer id. er şeyden evvel şimendi-
8.til\· aresinin memleketimiz zira
l'ka.1d \'e iktısadiyatmı şiddetle a· 
del\ da.r eden bu tarzı hareketin
lllek • <>la.yı takdirlerimizi söyle· 
~,it\ Vteriın. Hiç şüphesiz muhte
~dr)". akıt karilerinin hatırlarm
lt\ti~j Geçen sene Atina seyahati 
~~ ~ arnıı bu sütunlarda yazar• llllllllllnolllllllllUllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllll Qll1M111=11P"ımıı•1-11""'11WllDll .. llllWll1W1n•1-ı .. 111 .. 11ıaı111trııım_l __ 1 

14t unanlıların hususi vagonlar idamını bek/iyen adam 
•~ı~kt-draya yaş üzüm götürüp 
~aııçl arını, hü yüzden mühim ka· 
o.>l\i ar elde ettiklerini hildimıiş, 
~İııil'I ~amanda Türkiye üzümcüle· 
'aha. llazarı dikkatini hu ticaret n:· Üzerine celhetmiştim. 
ıq~ k'sene nıemnuniyetle görüyo
>~ 1 

tnernleketimizde de artık 
~r tQeYva ihracatı işi haşlıbaşına 
h~t lllese)e olarak ticari bir faali
dit-, ~:vzuu teşkil etmek üezere
tı11 A.t hafta evvel bazı tüccarla· 
liije .manyaya yaş meyva sevket
~l' ttni, bu ilk tecrübenin pek iyi 
llıa lceler verdiğini, bir tabın Al
d0~ıı lllüesseselerinin doğrudan 
1~1~Ya nıemleketimiz müstahsil· l, •. "' ~:: ___ _....... . . . .. J1L_ 

"l • "'..,._._..._ ·- - JCll: 

l~r ~1 öğrenmiştik. Şark şimendi-
1 tda .. '!la. . resının yaş meyva nakliya-
hqd &.ıt Yeni kararları tabii bu sa
~deb·ıatılan ilk adımların inkişaf 
ha.~1 .. ; ll:ıesi için en esaslı şartların 

'tİ.it~~nıış olduğunu gösteriyor. 
ba,~1 1Yede ziraat meselesi diğer 
fq~la ll:ıenıfeketlerde olduğu gibi 
de~il<:]~ahsul yetiştirmek meselesi 
~elld· ~·Bizim ihtiyacımız sadece 
11\i~tl 1 

endine şimdi memleketi
lil'a ~Y.etişmekteolan, fakat ekse
~lq~kl tıyaçtan fazla geldiği için 
Gl'ıl b <ttı Yerlerde çürümeğe mah

fo.~~, lllunan mahsullerin muha
iele,i~·"e kıYJnetlendirilmesi me-
'tal\b 

1~· Mesela geeçn sene 
~\"~tl. \l da kırk elli kuruşa satılan 
tıiba.) "e karpuzlar bu sene beş, 
~etle:: 0 n kuruşa veriliyor da 
~\~'ill a~ bulunmuyor. Türk müs· 
l li l'ılahtınin el emeği ile yetişen 
\t~ llit auı~erin bu şekilde hedro
~li~~ ~esıne acımamak mümkün 
~- t'. 

~ ~e_. t 
t!t L aze rnevyaların memle

~ 'lar· · 
t e il'ılk .. •cınde kıymetlendirilmesi· 
l\t-tl'l1l\ a~. 0.~saydı, fazla olan mik
~ sa .. Çuruyüp gitmesinden baş-
lle e hulu d b'· .. .. d ~eçil nrnasay ı ta ıı onu· 
~~ ta.h ll:ıez bir felaket gibi buna 
b~ka.t ()a~lllill edilirdi. Fakat ha-

1 bi~<:]l' e değildir. Dediğimiz gi-
\>a. eıt b k l'cltr }( a§ a bir çok milletler 

.................................................................................. 

Ölüm Şarkısı 
Gn:-:ı ıd of di:: çöl~erek : '' Rabbün beni çab11k öldür, sana 

;;t,;111 *a ı fı·ısı yazaı~ağnn ,, diyor. Günleri yaklaşıyor 
Fransız cümbur reisinin ka

tili Gorgulof idama mahkum 
edildi. Malum. Temyiz mah
kemesi bu karara lastik etti. 
Şimdı dosyalar, Reisi c:1mhur 
M. Lebrön'e verilecek. Eğer 
o da affetmez ve hükmü 
tasdik ederse Gorgulof'un 
mahkemede~ .. 
-=- .Q..o; .. • l!rÔY)' o Un le 1ftcUlrme-

yınız, bir Rus askeri gibi 
kurşuna diziniz, 

Diye haykırmasına, veki
linin: 

- Bir deliyi öldürüyor· 
sunuzl 

Diye şiddetli müdafaasına 

rağmen, giyyotinin müselles Gorgulof cinayet gUnU dayak ye• 
satın, bu "yeşil tabiat,, di- dikten sonraki hali ve eski karası 
nının peygamberinin boynuna Bu, Gorgulof'ın hapishanede her 
inecektir. keae ve batta hayvanata bile 

" Yeşil tabiat dini ,, nedir? (Devamı 4 ncü sayıfada) 
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l ta.tt i} 
1
' •ırf taze meyva ihra· 

~il)o:ı l'nenıieketlerine hariçten 
e'ttı.le~:r getirmektedir. Diğer •l.-ııııııM.ırıiiı:!ı~..,...----'ıııı"'7;ıo.:ı~~=-• 

l'ıle" tler g'b· b' . d ı r ltı J\ral\r ı ı ızım e yaş 
.:ı e'ttı.i~ i ~llıızdan istifade edebil-
"'ec çın la 1 . 
d' e bir b"J •21nı o an şey ıse sa· 
it, flilh 1 gı Ve emek meselesi-

ltıe, l assa a b ı·. ki' .._. e eııid· ll1 a aJ ve na ıye 
~ .... kt rr a· 

arını k ır de fazla kalan 
n onserve olarak muha-

<hec;GI Mehmet Asım 
11

' 2 nci sayı/ada) 

··· 

~,A 

.. ~~ -

- Elmasım , imkanı olmıyan 
hemen yaratayım ••• 

- SaçJarından bir tutam ver -

bir şeyi emret, 

;) o n Sıcaklar • • • ·-· ~· ~-·''\.- ... - _.. - _ ... __ , .. _ ... _. __ ,, --· • 
iki nesil insanlarını 
sıcaklarda görünüz •• 

Pariste sıcaklar 40 derece; Burada 32 .. 

Yeni nesil 1nsanıarı sahllferfmlzden tam maaas11e 
istifade ed&rken ... 

Sıcaklar son şiddetlerini g6s· 
teriyorlar. Dün şehrimizde 30-32 
dereceyi gösteriyordu. Halbuki 
Pariste 40 dereceye kadar çık
mış ve kış sporları 40 derece 
hararette başlamıştır. Sıcakların 
bu sene logilteredeki şiddeti o 
hale gelmiştir ki sahilde olanlar 
kendilerini denize atmıştır, sa
hilde olmıyan!ar ise belediye 
memurlarmm arezözlerle yaydık
ları suyun altında serinlemişlerdir. 

Istanbulda, lzmirde Ye diğer 
sahil yerlerde deniz banyoları 
ıebir ahalisinin büyük bir kısmı
nı tadil günlerinden gayri gün· 
lerde de cezbediyor. 

Eski devir insanları evlerinin 
bahçelerinde serinlerken öğleye 
kadar, öğleden sonraya kadar 

Eski neslfn ihliyarıar1 Dahçe• 
lerinda hacı yalı kokular1 

içinde ... 

sahilin birçok yerleri kadın ve 
çoluk çocukla dolup boşalmak
tadır. Maamafih bugünlerde de
niz banyolarının son günleridir. 
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Hitler hükumete meydan 
okumıya başladı! 

Diyor ki : CelJatlar ile hiç bir müna
sebetim yokturc Mücadeleye hazırız .• 

iki tarl\f arasında son ve öldürücü 
darbe hazırlanıyor ! .. 

BERLlN, 24 (A.A.) - Beuthen 
fevkalade mahkemesi tarafından 
idama mahkum edilmiş olan beş 
Nazi hakkındaki hüküm infaz e
dilecek mi? İşte senelerdenberi 
bir çok siyasi cinayetlerin cezasız 
kalmış veya hafif cezalarla karşı
lanmış olmasından dolayı evvelki 
günkü şiddetli hüküm karşısında 
büyük bir heyecan duymuş olan 
bütün Almanyamn sorduğu sual 
budur. 

Şimdi hu hususta bir karar itti
hazı Almanyanın Prusya komise
ri sıfatile tamamile M. von Pape· 
ne aittir. Zira bu gibi ahvalde ce
zanın af veya tahfifi hakkı Prus
ya hükumetinindir. 

Başvekil, bu hakkı her türlü si
yasi mülahazaları bertaraf ederek 
yalnız hukuki noktai nazarı ve 
mevzuu bahis vakıaları hesaba 
katmak suretile istimal etmek ta· 
savvurundadır. 

M. von Papen, Prusya adliye 
nezareti af komisyonunun hazır· 
lıyacağı dosyayı tetkik edecek ve 

Fon Papen 

her mahkum hakkında ayrı, ayrı 
kararını verecektir. 

Hiç olmazsa başlıca mücrim o

lan müfrit milliyetperverlerden 
Lachlaun'un idamdan kurtulma• 

ması muhtemeldir. Zira 15 kişinin 
mahkumiyetini intaç etmiş olan 

cinayeti, o kadar vahşiyane şerait 
altında ve o derece alçakcasma 

(Devamı 2 nci scıyıfada). 



Sahife 2 
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Yunan hariciye na
!ırının bir makalesi 
M. Mlhalakopulos 
Balkan ittihadı 
Hakkında ne diyor? 

Atina, 24 (A.A) - Atina Ajan
•• bildiriyor: 

Yunanistan har1ciye nazarı M. 
Mibalakopulos (Balkan ittihadı 

ve Avrupa birliği) başlığım ta
ııyan bir makale neşretmiştir. 

Makalede Balkan milletlerinin 
mukareneti fikrinin on sekizinci 
anın ıon senelerinde doğduğunu 
ve ilk defa olarak o tarihlerde Yu 
nan milli şairi Rigas tarafından 

bu fikrin ortaya atıldığı beyan 
edilmektedir. 

M. MihalakopuJos Balkan itti· 
badının tahakkuk edinceye ka
dar tesadüf edeceği müşkilitı 
saymakta ve bunların içinde en 
çetini olarak, hepsi ziraat mem
leketi olan, Balkan devletlerinin 
mllbadele edebilecekleri miistah
sillhn pek mahdut olmasını ~ık
retmektedir. 

M. Mihalakopulos, evvela ma
halli itilaflar akdinin teminine 
dair olan malum planından ba
hisle Yunaoistanın bu politikayı 
kabul etaıİ§ ve Türkiye, Roman· 
ya Ye Yugoslavya ile muahede
ler imzalamış olduğunu habrla
byor ve timdi de cenubu şarki 
Avrupasında sulbü idameye ya
rayacak her itilafı imzalamıya 
hazır bulunduğunu ilAve ediyor. 

Rus mütehassısları 
lzmirde, (A.A) - Şehrimizde 

bulunmakta olan Türk ve Rus 
mütehassısları tetkikatlarma baf-

lamışlar ve bazı fabrikaları ve 
ticaret odasını ziyaret etmişler

dir. Bu akşama kadar tetkikat

iarına devam edecek olan mü
tehassıslar şerefine şehrimiz Rus 
konsolosu tarafından lzmir Palas
ta bir çay ziyafeti verilecektir. 
Ziyafete vilayet ve belediye er
k5nı ile iktısat vekaletine mer
but devair müdiranı ve gazete
ciler davet edilmişlerdir. 

Mütehassıslar heyeti pamuk 
ve mensucat mıntakalarında tet
kikatta bulunmak üzere yarın 
şehrimizdrn har~ket edecekler· 
dir. 

Hariciye vekili 
lzmir, 24 (A.A) - Hariciye 

vekili Tevfik Rüştü beyefendi 

refakatlerinde vali Kiıım paıa 
ile Cümburiyet Halk Fırkası ida
re heyeti reisi Hacim bey oldu
ğu halde bugünkü Aydın trenile 
Selçuka gitmişlerdir. Vekil bey 
efendinin Selçukta Jzmir meb'u· 

su Makmut Esat beyin çiftliğinde 
şereflerine verilecek öğle ziya
fetinde bulunarak akşam trenile 
avdet edeceklerdir. 

Tevfik Rflştll B. 
Buglln yarın gellyor 

lzmir, 24 (Hususi) - Hariciye 
vekili Dr. Tevfik Rüştü Bf. ya
rın Ege vapurile lstanbula mü
teveccihen haraket edecektir. 

Gllmrtlk 
inhisarlar vekili 
lzmir, 24 (A.A) - Gümrnk 

•e inhisarlar vekili Ali Rana 
t.ey ba Ubıb fzmir Yapuru iJe 
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Almanya ve 
hükiımetleri 
beyanname 

Prusya 
de a.yrı 

çıkardılar 

Fransa Almanyanın hareketine karşı 
uyanık bulunduğunu söylüyor 

Berlio. 24 (A.A) - Beuthen 
davası dolayısile Nazi fırkası ta· 
rafmclan hükümet aleyhine tev· 
cih edilen şiddetli hücumlar do
layısile hükümet dün akşam , 
Atideki tebliği neşretmiştir. Mcıt
buat kanunu mucibince bütün 
gazeteler, l:.u tebliği ne~retmek 

mecburiyetindedirler: 
Almanyayı ciddi surette teh

likeye maruz bırakmış olan da
hili siyaset mücadeleleri esna
sında irtihip o!unan cebir ve 
şiddet hareketleri dolayısi le ve 
hükumetin teklifi üzerine başve
kil, siyasi cürümlere karşı gayet 
şiddetli cezalar tatbik etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu emirname, mer'iyet mev
kiine duhulü anından itıbaren, 
hukuku ve kanunu ihlal eden 
her şahıs hakkında fırka farka 
gözetmeksizin tatbik olunacaktır. 

icap ettiği takdirde Almanya 
hükümeti, ahkl.mı kanuniyenin 
bitarafane bir surette tatbikini 
temin için devletin bütün 1atve
tini harekete getirecektir. 

Hükumet, kendi mukaddera
bna karşı herh: ngi bir farhna
mn itaatsizliğe ve isyana kalk
masına müsamaha etmiyecektir. 

Aynı zamanda F rans:ı hüku
meti de Beuthen mahkemesinin 
vermiş olduğu idam kararları 
meselesinde af hakkını istimal 
etmesi kap edip etmediğini tet-

kik ederken kal 'iyyen nutuz ve 
tesir altında kalmıya:aktır. 

Efkarı umumiye tarafından bu 
kararlar hakkında serdedilen 
şiddetli muahazeler, cemaatin 
menfaati namına fevkalade şid· 
detli tedbirler ittihazı m~cburi
yetinde kalmış olan devlete de-
ğil, daha ziyade kanla kargaşa· 
Jıkların amillerine te\'cih edil
miştir. 

Almanya hükumeti, hak esa
sına istinat eden devletler pren
siplerini tahrifi ve yeni karga
şalıklar ihdas edecek şekilde 
siyasi ihtisasları körüklemeği 

istihdaf eden hiçbir teşebbüse 
karşı müsamahalı davranmıya· 
caktır. 

Almanya ve Fransa 
Paris, 24 ( A.A) - Havas 

Ajansından: Alman devletinin 
Alman milli müdafaa ordusunun 
tensikını ve binnetice Versay 
muahedesinin tetkikine ait fikir
leri hakkındaki mütalea)annı tek
rar eden Le journal gazetesi 
şunları yazıyor: 

"Hiç hayale J<apılmamak la· 
Z1mdır. Almanya haH hazırda 
doğrudan doğruya müzakerat 
icrasından sarfanaıar etmiş bu
lunuyorsa bu yalnız daha iyi ha
zırlanmış olmak içindir. 

iki büyük ve ehemmiyetli se
bep Alman talebinin nazarı iti
bare alınmasını menetmektedir. 

Hitler hükumete meydan 
okumıya başladı! 

(Baş tarafı 1 nci t1ayfamızda) 

i9lenmiştir ki hiç bir mahkemenin 
idam kararı vermemesine imkan 
yok idi. 

Pazarteıi günkü hüküm, hiç 
§üphesiz son derece ağırdır. Fa· 
kat memlekette müstevli bir §ekil 
almış olan ve aari bir kuvvetle 
inkiıaf etmekte bulunan tethiş 
hareketi, ibreti müessire te,kil e· 
decek bir misal göısterilmeıini za
ruri kılmaktadır. 

milli bir mücadeleye ıirmit cel· 
)atlar ile hiç bir münaaebetim yok· 
tur.,, 

Mumaileyh, §imdiki hükumete 
kartı duracak yalmz Nazi hareke· 

ti mevcut olduğunu, ve Nazilerin 
mücadele ve gene mücadele etme
leri lazım geldiğini ihbar ve ilan 
etmektedir. 

Yunanistenda 

Kralcılar 
Venlzclos : t;ümburl
yetln tehllkeye düş

mesine müsaade 
etmiyeceğlz ! diyor 

ATlNA, 24 (Hususi muhabiri· 
mizden) - M. Venizeloı, Yuna
niıtanın dahili vaziyeti siyaıiyesi. 
hakkında hükumet taraftarı ıa· 
%etlere uzun beyanatta bulun.mut· 
tur. Batvekil, intihabattan bahse
derken kıraliyetçi ahali fırkası re .. 
isi M. Çaldarisi şekli hükUrrıet 

meselesi hakkında ileri sürdüğü 
kuyudu ihtiraziyeden bah3ederck 
cemiyeti askeriyenin lağv ve feshi 
hakkında, hükumet tarafından 

ıekli hükumet h&kkinda kıraliyet
çilere hıklif edilen on ıenelik si· 
yaıi mütarekenin kabulüne müte· 
vakkıf olduğunu söylcmit ve fU 
sözleri ili ve etmittir: 

"Hiç bir zaman cüm- .uı-iyetin 
tehlikeye dütmeıine asli müaaade 
elm iyeceğiz.,, 

Batvekilin vilayetlerde yapacA· 
ğı seyahat programı tanzim edil· 
mittir. Ba§vekil evvela Sel&niğe 
oradan Soro\'İÇ ve Ko:ıan&ya gi
'decek a.vdette Karafriye, Katrin, 
Y enitehre uğruyarak Atinaya dö
necektir. Batvekil bütün bu yer
lerde birer nutuk irat edecektir. 

Bilhıusa batvekil M. Venizelos 
Selanikte irat ettiği nutukta, vak· 
tile bugünkü ımulıalefet rüeşasının 
dahil bulundukları ınerke7.: kR.bi· 
nesinin r.ıalt ve iktı adt .;y••oetİTlıe 

tiddetle fiutum eHecekHr. ' 
M. Venizeloı müahhiren Şarki 

Makedonya ile Garbi Trakyayı 
ziyaret P.d,.cektir. 

KRbine reis vekili ve Haridye 
nllzm M. Mihalakopuloı Ahaiya· 
da yakında bir turneye çıkacak, 

ilk nutkunu Patra.ıta irat edecek· 
lir. 

lzmlrde Uzilm piyasası 
lzmir, 24 (Hususi) - Bugün 

borsada 14 kuruştan 24 kurut 
20 paraya kadar 5195 çuval 
üzüm satılmıştır. 
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mantarın hoıuna gitmemekte de· 
ğildir. 

Nazilerin bu auTetle gemi azrya 
almalarının Reichıtag'ın sür'atle 

f~hini intaç etmeıi çok muhte· 
meldir. Esasen 30 Ağuıtosta bil· 
haaaa en kıdemli aza 11fatile ko-
müniıt Clara Zetkin, meclise riya
set ettiği zaman mecliste vukua 
gelmekten hali kalmıyacak olan 

skandallar böyle bir hareketi mu
hik ıösterecektir. 

Yaş Meyva 
Ticareti -· d det~) ( Başmakalemız en 

. ıarfe• 
faza edilerek o tekılde 
meıi mer.elesidir. jc 

b huıuta 
Bununla beraber u. . i,aı 

eden usulleri biz kendııruz le~ 
decek değiliz. Baıka ~: ~ 
ler~e bu usuller çoktan 1 Jet 
mittir. Bir takım menıle~~t tat 
uıulleri bütün gayretler• e kt•• 
ederek milyonlar kazannı• ,· 

··rı 
Batka memleketlerin bul'1 ull 
fade edip durdukl~r~ b_u ~:rt 
tetkik ederek kendı ıhtıY.aÇ ec 
za tatbik etmeklen bizi ıııerı 
ıey nedir? L ı 

cl'k .. •· Yalnız burada. şayanı 1 deli 
lan bir noktaya. itaret e , . ,e 
Bir ay evvel yaptığJım lznı•~ i ı 
bati esna.sın da. ihracat itlerııt rJ1' 

kik ederken bazı vatand.~tl\, 
kuru üzüm mahsulümüzu~ ıJ. 
ten evvelkine niıbetle 1~ 
miktarında nokıaniyet oltrı . 
la beraber ambalaj uıuUet1• 
~kiıi kndar mükemmeliyet; 
edilememesi yüzünden te" I 
~ d ~ b ·· 1 arı 1 

ugra ıgını ana teesaur e c: 
lar. MiJJi iktısa.diyatımtzrn bU 1 
heıindeki zaafımızı görmenıel 
gelemeyiz. 

Acaba. bu zayif noktaY~ .,~ 
takviye ve ikmal edebilirıı · d 
bizim için mühim bir meae b1' 

Bize öyle geliyor ki küçük t1ri 
yeli ferdi teıebbüsler ile bu P 
--- dıan ı bertaraf etmek kolay . "'"' 
dir. Bu no-ksanı ancak dırıw, 

baıların idareleri altınd«l tet•~ 
edecek kuvvetli istihsal koOI" 
tiflerinin müdahaleıile ı,ttc' 
edilebilir. Nitekim Ayd.., r 

üıtahıilleri koop1::,catifi 
1 

-- ' mahsulün.ün hazırlanmıuı "'e 
balılj yapılmHı meselesini bdl 
halletmiJ bir vaziyette bd1" 
yor. Zannediyoruz ki ıadeGI d 
miıal bize bu ıahada takip f' 
cek istikameti göıtermeğe k' 1 

lir. 
Mehmet A.,,-

~~-------------~ maktüliln hüv~ Bir 

Bu adam bir pre 
mi idi, yok•• 
serseri mi ? "

1 

PARIS, 24 (Huıuıl) - S~ 
gün evvel bir lıpanyol ked ı,. 
rafından öldürülen ve "8\lr 1" 
prensi olduğu ileri sürülen Jıt 
hakikt hüviyeti etrafında ıo" 
rivayetler çıkmıthr. et 

"Kuriyere della Sera,, ,_. 
bir ltalyan gazetecisinin b&Jt 

d. o. 
suıtalti malumatmı ne§re ıY t 

. kt 1 b"" •'k h• gazetecı, ma u e uyu ld 
Esasen hükmün .şiddeti karşı• 

aında Nazilerde haarl olan akıü· 
limellerin şiddeti, Almanyada si· 
yasi hastalığın ne derece derin ol
duğunu pek bariz bir surette gös· 
termİ§tİr. 

Almanyada Nazi liderinin söz

lerindeki ,iddete uzun müddctten
beri alışılmıt olmakla beraber, 
bu beyanatın fevkalade kaba ve 
dürüttane olan ifadesi Berlinde 
derin bir intiba huıule getirmittir. 

ilk senesinde AıJnada r~'İ•P 
ni, onun kendisini o aznıatl hl 

Bu fikir, Reichstaı İçin yeni· ya miralayı ve Arnavutluk t•id 
den intihabat icraıını hiç bir a· nahzet olarak tanıttıi1111 ı: 

Hitler, katillere gönderımit ol· 
duğu teveccühkarane telgraftan 
başka dün Nazilere ve Alman mil
letine hitaben bir beyanname net· 
rederek gayet hakaretamiz tabir
lerle Alman hükumetine ve M. von 
Papenin f&hsma meyde.o ok1JmUf• 
tur. 

Hitler, Beuthen mahkemesi ka· 
rarının, kendisinin M. von Pape· 
nin g\Jya "milli,, olan "burjua,, 
hükumetine girmekten imtina et· 
mesini muhik göstermekte hulun· 
duğunu beyan etmektedir. 

Ve Alman hükumeti ma.hafilinde 
müfrit milliyetperverler reisi ile 

gazetelerinin devlet erkanına kar· 
§ı böyle bu derece itidalıizcc hü
cum etmesine müsaade edilmesi 
caiz olup olmad1ğı suali irat edil· 
mektedir. 

Hitler,cilerin ihtiraılarındaki 
şiddet, herhalde Ağustosun otu
zunda Rachstag içtima ettiği za· 
man mecliste ciddi hiç bir şey gö· 
rülemiyeceğini tamine müsait bu
lunmaktadır. 

Bu ihtimal, hali hazırda Alman· 
yada parlamento rejiminin nor· 
mal bir surette iılemeıinin müm· 

meli netice vermiyeceği ve yalnız 
ıiyaıi iğtiıa9ları arttıracağı müta
leasında bulunan hükumet maha
filinde, rağbet kazanmaktadır. 

Siyasi fırkalar haricinde ve 
parlamento ile teıriki mesai ede

rek çalıtacak tam bir riya.eti cüm 
bur kabinesi fikri hayli taraf tar 
kazanmı,tır. Bu tuavvuru tahak· 
kuk ettirmek için kanunu esasiyi 
h: ~i ok. ·ak tefsir etmek lazım ge· 
lecektir. 

Nihayet Nazilerin hareket leri· 
nin bu şiddet ve infilaki onlarla 
merkezciler arasmdaki müzakere· 

etmektedir. Ayni zanı~d:Jıı1' 
senesinde ltalyada te-vkı~ le~ 
ğunu ve muhtelif hadııe Jll 

dolayı mahkum oldufu da t•' 
zuu bahistir. halyan ~·•;i1' 
bu zatın hakiki isminin ı..o 
olduğunu söylüyor. el• 

Diğer taraftan msktule . • 
·nıJ1'"' 

ve hususi bir mezar teroı ıtJ 
d x. 11dan, 

tecek parası çıkma ı•• 11ıof 
tulün fakirlere mahıu• ulll 8111 

l ~ .. ··1 ıi k•' mezar ıga gomu me İJ1 
d zeni 

rılmıf, fakat bu sıra • ad• 
Aırnerika1ı, üçüncü ıınıf, ~ p 

mezar teminine yarı!~~· bıJ p 
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\rtsik ._______ lhtlkAr değil mi? ŞEHİR Veni kaçakçılık 

;ı· d atıcaretivar- 160 kuruşa İSLERİ 
ır, fakat bundan 

' kinıe ne? ' . ~tiikJ ıa.zetelerden birisinde 
~ "eıu:d~n mal ithal etmek i· 
~ bir bcareti yapıldığı hak
~buı . fıkra intiıar etmiftİ. 
~ -~~aıaaındaki bütün ta
~~d da.r eden bu mesele ' 1ıı: bir çok zevatın fikirle· 

ait ltc~t&at ettik. 
'Gtıır bu hususta dedi ki: 

>~ıı bit etenin bahsettiği muay· 
~~~il "'•ika ticareti meselesi 
"'lltl "e .. 

llt. F •tın en doğru cephesi 
)~i lal lkat bunun hakiki vazi
\ltL. :'"1lek t' d. w • l . '."et e ı ve ıger tacır erı 

~etmez. 
'"-lıit ~ja.n mucibince hakkım 
~~u·''i bir başkasına menfaat 
~,~de veriyorum. Ve yahut 
't'-i '.~ terkcdiyorum. 
~o~ tumrüğe gelen ve namı
&~~ llıalı ben çekmiyerek di-

Bir okka çekirdek 
Kahve satan tüccar 

mahkemede 
Dün İstanbul Ticaret müdiriye· 

li tarafından; ihtikar yaptığı id
diasile bir kahve taciri mahkeme
ye \ ..:rilmittir. 

Mısır çarıısında Abdullah Gö
nülmekani namındaki bir tacir; 
çekirdek kahveyi 160 kuruta sa
tarken bizzat ticaret müdürü 
Muhsin Bey taraf mdan görülmüt 
ve derhal hakkında zabıt varaka
.. · ıtulmuttur. 

Abdullah Efendi verdiği ifade
de kahvenin hakiki fiati çekirdek 
olarak 120 kuruta satıldığını an
cak kendisi pazarlık fiatını söyle
diğini bildirmiş ve eğer mÜ§teri 
120 kuru§ vermiş olsa idi bu fiata 
kahveyi satacağını ıöy)emittir. 

Ticaret müdürü doğrudan doğ
ruya ihtikar olan bu vaziyetten 
dolayı Abdullah Efendinin evra· 
kını müddei umumiliğe teslim et
mittir. 

~ lrka.datıma veriyorum. 
~~? 8~'!kaıını alakadar eden 
li..~llf 1ttabi hiç. Ticaretin esa
~ te~t olduktan sonra istedi
~el ılde kanun dairesinde 
'-d e Yapmak her vatandaşın 
l"tt. Kömür stokları .._,\'e 'k · · d' ~, 11 a. tıcaretı ıye uzun Maden ve kok kömürleri fiatla· 
~ d ak itin iç yüzünü bilme- rında ihtikar yapıldığı hakkında-
~ ~ektir. Bu da ciddiyetten ki ihbar üzerine Ticaret odaımın 

~'- terek!,, ancak üç gün sonra tetkikata ha!· 
~ ~~t odaaı katibi umumi ve· lıyacağını dün yazmıttık. 

~: kı Nezihi Bey de demit· Ticaret müdüriyeti iıe dün ma· 

>.ı., ~ den ve kok kömürleri tacirleri a· 
~"\etmen böyle bir mesele rasında yapmı§ olduğu tetkikatı 
. ~~e biz de böyle bir şeyden ikmal etmittir. rsr deöi li2 -~--..-=-,BV eeektkM•"llatai'&n llemttr ta

'l)fj ~l gümrüğü başmüdürü cirleri ihtikar yapılmadığını iddi· 

' ~ ~e d.~mİ§tİr ki: a etmekte ve bugünkü fi atları 
\' ~· R~mrukleri ali.kadar et· şöyle anlatmaktadırlar: 
\. tt~., •t. ıttir. Tacirlerin araaın- - Geçen ıene elde fazla ıtok 
'"'~~ hır anlaşma vana bunda mal vardı. Bu ıebepten f iatları 
~ et zararına hiç bir taraf 

t~ kırarak fazla ıtoku kolaylıkla ıat-
l~ · ıser tacir hakkını bir bat· ,'i Ilı mak için uğra9mı,tık. Mevcut 
~i"11 UayYen bir menfaat mu- stok ıatılmı! ve vaziyet hali tabi-
\ dide devrediyorsa bundan iye dönmüı,tür. Bugünkü tabii va· 
~~fi~.olan herhalde memle- ziyet yüksek gibi gözüküyoraa da 

\ fe., l)~r.,, doğru değildir. Bu tabii vaziyet· 
~ . ır cok tacirler de böyle 

ıtet 1 ti"'.,, 

Muhiddin Beye göre: 

Tramvay mı? 
Otobüs mü? 

Veli ve Belediye Reisi 
Muhiddin B. 

Y•ll ve Belediye reisi 
Muhiddin Bey bUn bir 
muherrlrimlzl kabul ede· 
rek muhtelif belediye 
ı,ıerl hakkında şu beya· 
nette bulunmu,tur: 

BARINDIRMA YURDU 
Galatada açılacak olan Barın· 

dırma yurdunun nizamnamesini 
hazırlamaktayız. Yalnnda ba11 
mlltehassıs zevatı davet ederek 
kendilerinin mütalea ve fikirle
rinden istifade edeceğiz. Yurt 
kıta kadar açılmıı bulunacaktır. 

FLORY A PLAJI 

Florya plajmın kadutro hari· 
tası çıkarılmaktadır. Plajın sa
hası çok geniştir. Bu geniş saha 
255 hpu ile tahtı tasarruftadır. 
H"rita çıkarılırken diğer taraf
t•a dA ialim!Alc komisyonu me· 
saisine devam etmektedir. Ka
dastro haritala11 üzerinde tapu
lar tetkik edilecek ve bundan 
sonra mübayaaya geçilecektir. 

ÜSKÜDAR lRAMV AYLARI 
Ürküdar tramvay hattmın Ka· 

dıköyüoe temdidi işi sermayeye 
mütevakkıftır. Elyevm sermaye 
temini meselesi mevzuu bahistir. 

Avrupada tramvay hatlarıoın 

kaldmhp yerine daha süratJi 
olan vesaitten otobüs ikame e• 

Kaçak et 
İki kişi de şimdi 

bu yüzden 
yakalandı 

Dün zabitaı balediye memurla· 
rı iki me§hur et kaçakçııını yaka
lamıtlardır. Bunlardan biri Edir
nekapılı Münirdir. 

Bir eşek ıırtında çuvallar için
de dört dana budu tatırken ya
kalanmıttır. 

ikincisi gene meşhur kaçakçı· 
lardan Salihtir. Bir otomobille 111 
kilo kaçak et naklederken Unka
panı köprüıü üzerinde çevirilmit· 
tir. Etler müıadere edil.mi! kaçak
çılar yakalanmı!tır. 

ltalyan seyyahlar 
Evvelki gün ıehrimize gelen 

ltalyan seyyahları bugün Stella 
Ditalya vapurile Boğaziçiode bir 
gezinti yaptıktan sonra ltalyaya 
hareket edecklerdir. 

ltalyan misafirler şerefine dün 
akşam T rabyadaki Italyan sefa
retinde bir kabul resmi yapıl . 
mıştır. 
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dilmesi söylendıği gibi henüz 
orada da halJedilmit değildir. 

Tramvayların Avrupada göz
den düşmesinin sebebi dar ve 
kalabahl< sokaklarda balkın mü· 
rur ve uburunu ve umumi müna• 
kalih fazlaca sektedar etmesidir • 
Bizde de travay yerine otoblla 
İkame etmek pek masrafhdır. 

Memlekette motör sanayii olma
dığı gibi, !istik ve benzinin de 
hariçten getirilmek mecburiyeti 
vardır. Sonra tramvay ve otobüs 
meselelerini her memleketin hu
susi vaziyeti tayin ve halleder. 

IST AN BULUN PLANI 

lıtanbulnn pllnımo yapılması 

için yakında bir müsabaka açıla
caktır. Buna ait hazırlıklar ta
mamen ikmal edilmittir. \;4 o sa bile memleketi 
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U ---------- Yunan baıvekili M. Venizeloı Çünkü muhalifler intihabatta retle hiç ümit edilmiyen bir gece 
, vi~)a.li meselesi demit ki: kazanmadan evvel iıtenilen bu, içeriıinde cümhuriyete aiır bir 

~~" - Mecliıi meb'uıan intihaba- darbe indirebilirler. "Madamki l~ 1 tt llJ • • d teminatı daha kolay verebilirler. 
'O .~i il .aıyet memurıarlD an tında cümhuriyetçiler kazanacak- ekıeriyeti biz kazandık, demek ki 
~. llııı._ 0eyın B t d ı· Fakat bir kere ekseriyeti ellerine 
"t ~ti os ancı a po ıs tır. Fakat farzı muhal olarak kı- millet cümhuriyeti değil, kıralı iı· 
~ ~ ~~e memurları tarafın alırlana • aıli •üphe yoktur ki -
q>. .. J - ralcı fırkalar intihabatta ekıeriye- T tiyor,, diyebilirler. Böyle demekte 

~ti.. düg-ünü 'ddı'a t s' bu teminatı vermezler. Fazla ola-
'"t V· 1 

e me 
1 

ti almıı olıalar bile ıene cümhu· de kendilerini haklı görebilirler. ~ •· •liyet tarafından tab rak bügün M. Venizeloı elinde 1
•L ~ b - riyet için hiç korku yoktur. Çün· Şu halde ıöz ile verilecek teminata 

i q~1·ı_ 8tlanıldıgw ı ma'uA mdur iktidar mevkiinı' de tutuyor. Şayet 
~ "•t 1 

• kü bu takdirde kıralcdardan cüm- da bel bağlanamıyacak demektir. L,'llt L neticesinde hadisenin muhalifler cümhuriyete ıadakat 
'll Qİ huriyete ıadakat teminatı iıtiye· 1 b be 
til. tıı._,_l'" lllahiyeti olmadıgw ı an- teminatı vermek iıtemezlerse e- Bunun a era r Venizeloı , 

111 "t~ Ç cegw im. Şayet bu teminatı verir· h · dak · L ~ 1 J> .. 1. • Unkü Nasuhi Bey linde kafi derecede tedip kuvveti cüm urıyete ıa at teminatı ıı· 
" " ıı k lerse ne ili. Fakat vermezlerse kl kı 1 1 k k ı b \t. ~- d .. onı=aeri ve memur- vardır. Bir kere iktidari elinden teme e ra cı arı Ço müt ü ir 
.'11 a n.1 ben de iktidarı kendilerine dev-
.. · tt.ı1·l' iu düklerini iddia et- terkettikten sonra bu teyit kuvveti vaziyete ıoktuğunu da unutma· 
,~.ı '' u retmiyeceğim.,, 
'"'"İi .. d' l'l'r iki taraf ta davacı elden gitmi• olacak demektir. mak lazımdır. Zira kıralcılar cüm· 
'' ... eh Venizeloıun rejim meıeleainde T )•k, .. dulunmaktadırlar. Da· Dig~ er taraftan muhaliflerin ve- huri yete ıadakat teminatı verirler· .. b gösterdiği bu ha11uiyeti takdir 

a aşlanılacaktır. receklerı' teminatın ne olacag- ı da se kıralcı o_ )maktan çrkmıt bulu-h etmek lazımdır. Eıuen cümhuri-
'lh~ · · d 'nk l du"•u"nu··ıecek bı'r meseledir. Egwer nacaklar, kabul etmezlene ikti-"g«) yetçı ve eynı zaman a ı ı ipçı :r 

~ ay Is ti bsall bir hükumet reisinden bundan bu teminat denilen ıey ıadece söz- dardan mahrum olacaklar! Fakat 
.. '-'• bey ı baıt.ka türlü hareket le beklene· den ibaret ise buna itimat edilebi- madamki cümhuriyete ıadakat te-ı. ij ıg3 he milel zıraat ens· T 

'tt 2 mez. Yalnız burada anla•ılamı· lı'r mı'?, Farzedelı'm ki muhalı'fler minatı vererek kıralcı olmaktan . ı ~.k._ senesi buğday istih· :r 

~ tattre "'?d~ bir tahmin lis· yan bir cihet var. Madamki Veni- intihabatta ka~andı, farzedelim ki çıkmak ile iktidar mevkinden 
.~ tlllıttır. · zeloı kıralcılardan cümhuriyete kazandıktan ıonr.a cümhuriyete mahrum kalmak ıiklerinden birini 
~ 'ı 118Zaran b b d sadakat teminatı istemeğe lüzum aadakat edeceklerine dair söz de ihtiyar etmek mecburiyeti vardır. 11 tı SDft . u sene uğ ay 
A.'diJı.ı .7\1 nıılyon kental tah- görüyor. Acaba niçin böyle bir le- verdiler. Methur bir darbı mesel- O halde cümhuriyete ıadakat te· "l"" ektedir. minat iıtemeği intihabatta kıral- dir: "Dilin kemiği yoktur, pek ça· minatı vermek teklifini reddedip 
\.~):••uo buğday mahsulü cıların kazanmuı ihtimaline talik huk dönebilir,, derler. Bilhassa kı- iktidardan mahrum kalmaktan 
t~i•ta~ lsp

2
aoyaom 43 milyon, ediyor? Eğer hakikaten muhalif- ralcılar ekseriyeti aldıktan sonra iıe bu teklifi kabul edip kıralcı· 

-~ ın S ve Bulgaristanm lerin intihabatta ekıeriyeti kazan- sözlerinden dönmeği kendileri i- lıktan çıkmak kendilerine daha 
•• '~••ın 26, Kan•damn maları ihtimali vana cümhuriyete çin siyasi bir vazife bile telakki kolay ve daha makul ıörünebilir. 

"1ce::ı•lt Amerikanın 83 ıadakat teminatını timdiden iste- edebilirler. Kendileri it batına Bakalım, Yunaniıtandaki kı· 
t•hmin olunmakta- mek ve almak daha makul deiil geçtikten ıonra gizlice kırallarını rakılar ne yapacaklar? 

midir? Atinaya davet edebilirler. Bu •u· • • 

Akşamları 
Çıkan gazetelerin 
beyannamelerin· 

deki kayıtlar 
Ak,amları neşrolunmaları la· 

zım geldiği halde öğleden evvel 

irtiff!.':" eden gazetelerin vaziyet
leri vilayetçe ehemmiyet ve dik

katle tetkik edilmektedir. Vali 
·ıuavini Ali Rıza Beyin bize ver• 

diği malumata göre "Son Posta,, 
ga-:etesi kanunen vilayete verdiği 
b' ·annamede sadece "yevmi ga· 

J 

zete,, kay dile iktifa etmiş, "Ak· 

tam,, gazetesi de "her gün ne§ro• 
lunur akfam gazeteai,, kaydini 
koymuttur. Bu vaziyet karıı11nda 
vilayet tereddütte kaLmıftır. Mat· 

buat l:anununun dokuzuncu mad· 
deıinin D fıkrası pek sarih görül· 

memektedir. Bu fıkranın hükmü• 
ne göre, gazete ıahibi verdiği be· 
yannamede çıkaracağı gazeteni!) 

günlük mü, haftalık mı, aylık mı 

olduğunu tayine mecburdur. Ga• 
zetenin ıabah veya aktamları in· 
tiıar edip etmiyeccği tasrih ediJ .. 
memiıtir. 

Maamafih vilayet henüz tetki· 

katını bitirmemittir. icap ettiği 
takdirde Aktam ve Son Poıta ga• 
zetelerinin vaziyetlerine karşı ne 
tarzda hareket C'dileceği Vekalet· 

ten ıorulacaktır. 

Talebe yurdu 
Nızamnamesi mucibince ıırf 

darülfünun talebelerine tahsis 
edilmesi lazım gelen Türk maa
rif cemiyetinin Kadirgadaki ta
lebe yurduna şimdiye kadar orta 
mektebe müdavim talebeler bile 
alınarak iaşe edilmekte idi. Ce
miyet, bundan sonra yurda yal
nız darülfünun ve yüksek mek· 
tep müdavimlerinin alınmasını 

kararlaşhrmıştır. Yurtta yatıp 

kalkan talebelerden orta tahsil
lerini ikmal edenler mubte-lif 
mekteplerdeki müsabaka imti
banlanna sevk edilmektedirler. 
Muvaffak olup aynlanlar10 yer
lerine darlilfünun müdavimleri 
ahnıcaktır. 

Kara Ali ')etest 
Meşhur Kara Ali çetesinin 

bir müddet evvel Ağ.rcezada 
görülen muhakemeleri neticesin
de mahJ um edildikleri malum
dur. Bu arada çete reisi Kara 
Ali hakkında evveli idam kararı 
verildiği ve bilihare eıbabı mu
haffefenio mevcudiyeti nazan iti
bare alınarak bu cezanm 30 se
ne hapse tahvil edildiğini de 
karilerimiz hahr)arlar. Öğrendi
ğimize göre Temyiz mabkemeıi 
Kara Al hakkındaki hükmü baıa 
noktalardan nakzetmiştir. · Muha
kemeye Ağ11cezada yeniden bat· 
lanacaklır. 

Madam Pavlova 
Şehrimizde 

Fransız muharrirlerinden Ma
dam Pavlova dün tayyare ile 
Bükreşten şehrimize gelmiştir. 

Memleketimiz hakkmda birkaç 
eseri bu'unan Madam Pavlova 
iki sene kadar evvel gene şeh
rimize gelmiş ve gazetemize ba
zı makaleler yaz~ııtı. 



Sütle 4 

Yuan 

Somer• 
Mog 

ham 

CASUS l'ürkçcye 
Çeviren 
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.. 
O. Rıza 

Aşendenin 
eşyanı 

beklemediği sözler 
ne yapacaksın ? 

Aıenden .~tini ~itirdikte~ ~onra ı Aıenden kadından 
ıahile ıeldı. Polıslerden hırı ona beklemiyordu ... 

bu ıözleri 

doğru koıtu ve hemen gelmesini 
istedi. Atenden koıtu ve intizar 
salonuna girdi. lçerde be, altı a· 
dam yere yıkılmı§ birinin etrafı· 

na toplamntf lardı. Aıenden ba
ğırch: 

- Ne oldu?. 

Şandray gözleri apaçık, ağzı kö
pükler içinde yatıyordu. 

-Ne oldu?. 

- Kendini öldürdü. Doktor 
çağırttık!. 

Aıenden titriyordu. Şandray, 
vapurdan çıkarken polisler onu 
tanımı§ ve içlerinden biri onu in
tizar odaıına götürerek kendisine 
bir iki aual aorulacağmı söylemi§· 
ti. Şandray §Üphelenir gibi gö-

ıünmüt, fakat intizar odaıına gi
rerek otunnuıtu. Jntizar odası pek 

sıcak olduğundan Şandray paltosu 
nu çıkarmak için müsaade iste· 
mit, paltosunu çıkannıı ve onu 
saııdalyeıinin arkasına koymak i· 

çin dönmüt, bir iki aaniye ıonra 
tır br titriyerek yere dütmüıtü. 

Meğer Şandray, palt~unu çıkarır 
ken cebinden bir küçük ıiıeyi de 
alarak içindekini içmiı ve onu i
çer içmez bayılmııtı. 

Atenden ıiıeyi alarak kokladı. 
Burnuna badem kokusu geldi. 

Fransız polislerinden liiri sor· 
du: 

-Acaba bize dardacaklar mı?. 
- Zannebnem •• 

Bir kaç dakika •onra doktor 
gelmif, cesedi muayene etmİ§ ve 
Şandrayın ölü olduğunu ıöylemiı
ti. Onun içtiği su Punaic acid idi. 
Aıenden Madam Lazariyi gör-

meğe gitti. Kendisi artık serbest
ti. Ortalık kararmıştı. Madam o· 
dasmda tualetile meşguldü. Aşen· 

den onu selamlamıı, kadın onun 
renksizliğini f arkederek sormuş· 
tu: 

- Nen var?. Ne oldu?. Geldi 
mi? .• 

-Hayır öldü ... 

- Şandralal öldü. Muhakkak 
ki zehiri içti. Deme ki elinizden 
kurtuldu. 

- Sen onun zehir İçtiğini ne· 
reden bildin. 

- Onu daima yanında taıırdı 
ve lngilizlerin eline canlı düımi
yeceğini söylerdi. 

- Demek bu sırrı bizden sak

ladın. Her neyse. Artık serbestsin 
iatediğin yere gidebilirsin. lıte 

pasaportun ve biletin ve paran .• 
Şandralali görmek ister misin?. 

- Hayır, hayır!. 

- ispanyaya kolaylıkla gide-
bileceksin. Hududa telgraf çekil· 

di. Beni dinlenen Fransadan sür· 
'atle çık!. 

Aıenden gidiyordu. Lazari onu 
durdurdu: 

-Senden bir ricam var • 
- Söyle .• 

- Şandralalin eıyaaıru ne ya-
pacaksınız?. 

- Bilmiyorum. 

- Onun bir kol saati var ki 
Kendisine geçen ıene hediye et· 
mi,tim. On iki altın değeri var ••• 
Bunu bana iade ediniz!. 

- Peki! 

-8-
Gostaf 

A§enden, tekrar Cenevreye 
döndü. Onun me§gul olacağı a
damlardan biri Goataf namında 
bir casuı idi. Miralay "R,, nın 
vaktile çok itimat ettiği bu adam, 
son zamanlarda şüphe uyandıra

cak hareketlerde bulunmuştu. A· 
fenden vaziyet tahkik ederek a· 
mirine bildirecekti. Gostafın evi 
Bal'da idi. Fakat kendisi Alman· 
yaya gidip geliyor ve lsviçrenin 
müesseselerinden biri hesabına 
seyahatler yaparken elde ettiği 

haberleri A§endene bildiriyordu .. 
Aıenden (Bal) a kadar gide

rek Gostafm karısiyle görüıecek· 
ti. Çünkü kendisinin gene Alman
yada bulunması İcap ediyordu. 

Gostafın ikametgahı yanında 

bir ayak kabıcı vardı.. Atenden 
ona müracaat ederek sordu: 

- Mösyö Gostaf Grabonun ad· 
reıini biliyor musunuz?. 

- Yanımızdaki evde ..• 
- Acaba evde mi?. 
- Evet !Demin girdi. 
Aıendcn hayret içinde kaldı .. 

Çünkü daha bir gün evvel Goı· 
tafm karısı ona bir mektup gön
dererek kocasının Al~anyaya git· 
tiğini haber vermiıti. 

(/: · 

Bir ailenin hava 
Seyahati 

Ne V • Y ork, 24 (A.A) - Fli
yiag Family tayyaresi ile Ameri .. 
kadan Edinbourg uçacak olan 
Hutcbinson ailesi peder, valde 
ve ikik kızlarından ibarettir. 

Tayyarede aile erkanı He bir
likte pilot, makinist, telsizci ve 
fotğrafcı olmak üzere ceman 8 
yo'cu bulunacaktır. 

Feci bir kaza 
Roma, 24 ( A.A ) - Avrupa 

hava turuna iştirak eden tayya· 
reci Suster'in tayyaresi kapak
lanarak parçalanmıştır. Tayyareci 
Suster ağır yaralıdır. 

Tayyarede yolcu olarak bulu
nan Bruno Moratori ölmüştür. 

Alman yilzgeçi 
Folkeston, 24 (A.A) - Pas 

de Cala;s kanalım geçmek üze-
re dün denize ıiçılm1f olan ve 
Folkeston'dan 10 kilometre me· 
saf ede müşahede edilmiş bu: u-
nan Alman yüzgeçi Fischer te· 
gayyüp etm iıtir. 

Mumaileybin neticesi hakkında 
endişe izhar edilmektedir. 

Bir kadın meb'us 
Berlin, 24 (A.A) - Komünist 

gazeteleri, Rayiştağın kadın aza
sı olup halen Moskovada hasta 
bulunan Clara Zetkin'in Rayiş· 
tag meclisinin küşat celsesinde 

1 en yaşlı aza sıfatile riyaset et
mek üzre herhalde Berline gel· 
mek karannı vermiş olduğunu 
yazıyor. 

Radyoda konferans 
Bu Akşamdan itibaren 30 

ağustos akşamına kadar radyoda 
büyük taanuz hakkında konfe· 
rans verilecektir. 

,, 

VAKiT 

Talebe aleminde : 

Namzetler 
Kayseri ve JstlklAI 
Liselerinden 
Seçilenler 

Sadri Ef endı ~affet Erendi 

Cemal J<:fendı Maide Hanım 
Avrupaya tahsil için gönderi-

Jecek talebelerin seçilmt si için 
lise Ye aan'a1: mekteplerinden 
ayrılan namzetleri arkadaşlarına 
ae karilerimize tanıtmaya başla· 
mı~tık. Bugünde latikW ve Kay· 
seri liselerinin çalışkan talebeleri 
arasından seçilenleri takdim edi· 
yoruz. lstiklil lisesinin 930 - 931 
mezunlanodandır. ismi Maidedir. 
Tarih ve coğrafya zümresi için 

seçilmiştir. Erkekler Kayseri erkek 
lisesinin bu seneki mezunların· 
dandır. isimleri numaralarlle 
beraber şudur : 42 Cemal, 56 
Jbsan, 412 hadri, 439 Saffet, 
639 Fevzi efendiler. 

Verem kongresi 
Eylulde Libide toplanacak o· 

Jan verem kongresine iştirak 
edecek olan etibba odası reisi 
Tevfik Salim Pş. ile rontken mü· 
tehassııı Şükril B. bu akşamki 
trenle hareket edeceklerdir. 

Yeniköy faciası 
tahkikatı 

Y eniköyde Baban zade Nuri 
namında Irak tabasından biri 
tarafından Babanzade Neslihan 
hanımla pederi R1 cai Nüzhet 
bey ve valdesi Saibe banim a-
ğu surette yaralnmış ve kendisi 
de akab vakada balkondan 
kaçarken düterek ölmilş idi. Bu
na mütedair evrakı tabkikiye 
dün müddei umumiliie gönde· 
rilmiştir. 

Fail Nurinin vefatı hasebile 
hukuku umumiyenin sukutuna 
karar verilmiş ve mfiddeilerin 
hukuk ıahsiyeleri noktasından 
evrak mabkemei hukuka tevdi 
edilmiştir. 

Memnuniyetle haber aldığımı
za göre bayatından kah limit 
edilen Neslihan hannn tamamen 
iadei afiyetle hastahaneden çık· 
mı ıtır. 
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idamını bekliyen ~~!~' 
(Baı tarafı 1 nci ıagfanuzda) kadındı. Onu yırmı . at ıçj' 

neşr Ye tamim etmek istediği 
bir dindir. Zira, bu deli veya 
akıllı olduğu tayin edilemeyen 
adam, bayvanlarınde, tıpkı iasan· 
lar gibi, bir dine mensup olabi· 
leceklerini iddia ediyor, ve ona 
onaran hapishanesinde kendisi· 
ne en sadık bir refik olan örüm· 
cekler, karancalar, yahut deniz· 
de yaşayan balıklarla havada 
uçan kUflar da, tabkı avukatlar 
Ye hapishane gardiyanlan gibi 
bu dine girebilirler. 

Gorgulol haplsanede 
nasıl yaşıyor? 

. Gorgu!of ölüm fikri ile 
katiyen meşgul değildir. Mü
kemmel yemek yiyor fakat 
"Yeşil Allah,, akhna geliyor ve 
derhal diz çökerek: 

- Rabbim, di}'or. beni çabuk 
öldür, sana ölüm şarkısını yaza· 
cağı mi 

Sonra ''ElYeda, ey dünya.. El
veda, ey dostlarım diyerek kal
kıyor ve kiğıt kalem istiyor, 
şunları yazıyor: 

OLUM ŞARKISI 

EJı:eda dünya, elveda doatlaruna. 
Hayatımız bir çiçek gibidir, · 
Hayatımız bir rüya gibidir, 
Ve rüyamız bir aada gibidir, 
Denizin dalgaları gibidir. 
Elveda kahramanlar, e/V(.'da "gaye,, , 
b'focda e11 zer;cem ue aşklanm, 

ı·ıldız dolu göklere gidiyorum, 

Ebediyen arzı terkedigomm. 
Tabiat Anne! beni ol/ 
Senin evlô.duum; feci bir akibetim var. 
Romana elveda, gayeye elr.eda! 

Gorgulofun aşkları 
Gorgu!ofun etr.afını gardiyan .. 

lar 11rm11lardır. Gorgulof baya· 
tını ve aıkJarmı anlatıyor. Her 
kes susuyor, dinJiyor, onunla be
raber, oıuhayyeleleri efsanevi bir 
memleketi dolaıayor. Moıkova, 

Labınskaya, Vartovada, Rostof 
tehirleri bir panaroma bibi geçiyor 
ve ilk karısını orada ıeviyor, 

Maria Pogorielovi. 
- Henüz gençtim, diyor Gor

gulof ve Mariayi ıeviyordum. 
O da benim gibi tıp tahsil edi· 
yordu. Beri hayatımı kazanmak 
için kendi eserlerimi tiyatroda 
oynıyordum. Bütün Roılof beni 
seviyordu. O zamanlar Donskoj 
ismi ile eserlerime imza atardım. 

- Peki ne diye Mariadan ay
rıldın? 

Gorgulof kızıyor: 
- Çay• kuru ekmekten bat· 

ka bir fey yemesini bilmiyordu. 
Fikirlerimi anlamıyordu. Onun 
yüzünden peygamberlik vaıifem• 
den mi vaz geçecektim? 

Ve Gorgulof on sene sonraki 
aşkına geçiyor. Bu, Prag ıehrin· 
de bir berberin kızı Emilidir. 

- Dilenerek geçiniyorduk. 
Halbuki Emili sefaleti, siyah ek· 
mek ile domatesi seYm ·yordu. 
Bir giln, kulllbemize döndüğüm 
zaman onu eYde bulmadım. Kaç· 
mıştı. Ben de kızdım, O:ga Ha
lovayı sevdim. Babası bir tabi 
idi. Eserlerimi bastırdı. 

Gorgulof O!ganın batırasile 
bir an mestoluyor ve onun için 
yazdığı ıarkıyı söylemiye baılı
yor: 

Sevgili küçük elmcular, 
Güzel Bohemya bira1ı 
Sizin göz yaşlarınız 
Bazan tebessüm eder. 

Gorgulof devam edivor. 
- Bundan sonra sarı saçlı, 

menekşe giSzlO Kue:-tayı sevdim .. 
(yine kızıyor} Fakat bu adi bir 

tım. Loeffelamanovayı ın babb~ 
sevdim. Fakat irıatla ~~o tAJ 
olur mu ? olmn. Onun 
Kuens ile evlendim··· uncu ~ 

( Bu dördüncü ve 5~ çocıı~ 
rısıdır. Ve zavallının ır 
olmak üzeredir. • 

~ ~ ~ sai11' 
Gorgulof hastalanrnıŞ· 

0
1111'* 

saklarında bir iltiha~ ktof11~ 
Kendisini hapisane . 1~ ce rt~ 
tedaıri ettirilmek istenı ıı:ı . 

detmiş ve demiş ki : büyiik ~~ 
- Benden daha ıııiftif' 

e1rne '/ doktor bu dünyaya g eli ~e 
ve yeşil peygamber, ket1 
disini tedavi eder.. . />.Ofİ Jer' 

Gorgulofun vekıh 1' )'v 
adliye nazmna bir ıneldll 
mı, ve demiştir ki : . of 

"Hir deliyi idam ctmcı/İ"'~' tuıl t 
müddetince müdafaa mes•ıılılf~~ 
zerime aldım. Artık bir şell uc:;p 
Mes'uliyet bundan wnras• içifl 

lanna aittir.,, (t 
·.ratı 

- Fakat günler S?eÇ''ll~ 
evrak ile beraber, Gort!u.~1 • •ı:ıt \P 

mukadderab seyri tabiıSI 
ediyor. . 

Yeniden Muh;. 
keme isteniY~ 
Pari", 24 (A.A) - G0~ I 

fun mUdafii Maitre GeraU il 
tehimin akli vaziyetinde r;i 
olan vehamet esasına rf>j"; 
olarak muhakemenin 'f"''I_ 
rüyetini istiyen bir ta!epıl~ 
adliye nazırına tevdi eyle v' 
Bu talep, doktor Loge ~e f 
rain taraflanndan verilıı11fb/ 
mektuplarla teyit edilmİŞ . ~I 
maktadır. Dosyanın heyeti~ / 
muası 30,000 sahifeyi ibtı 
mektedir.___ _y ------
Darülfünun 
Heyeti ~ 

Bünyan, 24 (Hususi) - ~;,f 
fünun heyeti dünkü gün. r,Sİ tf 
ge\mi,tir. Bünyan beled1Y ~ ~ 
rafmdan şereflerine par~~11ft~ 
ziyafet verilmiştir Bu. ı•) ~er 
hitabeler irat edilmiştır· 
iyi intibalarla ayrılmıştır· 

eV 
Matbuat bilros~" ta~ 

Istanbut matbuat tetkı tl'~( 
su şefi Meliha Keoıal b~ell'~ 
dün üçüncü hukuk ın9 "f1 p 
sinde, tashih sin davahır• ıcı°' 
düğü esnada iddia rı>ll 
işgal etmiştir. _......,_ d~ 

Mersin borsııs•JJ. ~!ti' 
. purı ~ 

Mesın, 24 (A.A) - ıı1' ıi~ 
sin Borsasında beş ~Sç 6'~i ~ ~e1 
ruıla altı kuruş b\Jg ~ ~ 
arasında dört vagon 80tiff'.~ ~le() 
dör kuruş 12 buçu~ deO f1 ~ t~ il 
bir, iki buçuk santnıı ,Jtoııf ~ ı-; 
ton bakla, iki kuruş uŞ f t ~~ 
buçuk santim ve üç k0~11 ııef. 
beş santimden dört vagk sıı"tıt~ ~il 
ve yedi kuruş 37 buçıı 5stı ~~~ 
den üç vagon kuaıdar• ~İ)o ~ 
tır. % •.. 

. l ~ ~it 
Ziraat ve1'11 ı·,11'1 lıt'~ i~ 

• ,.~ l q\i 
Ankara, 24 (A.A) bıtb I "lı-~ 

ve kiti MuhHs Bey bu 5;';yaretd,( ~~ a 
kara zahire borsasını b\J~ ;1 ~k .' 

• k sııJID W t 1&t derek zıraat ban a r bıl '( "~ t 
b . l . de baıı tıı1ı ) mti ayac.sı ış erın 85 e . ~ 'tl 

muş ve köylülerle teın ·ştet•~ ~lfy aq 
"baysa ı .ull ;,. ' 

tir. Vekil Bey _ınu ve bılf;~~ l''!ıd 
sek ve idaresmden h şia' I _"'ftrı 

kanunu tatbikatının. da :aşıııoJ'~r ~d 1 

iyi neticeler verınıyekalrıtJfl•~I ~ 
masından mem~uo borsa ıtlc ~( ı J:: 
banka memurlı:rıle. ıa •,ad JJ ~li 
!arına gösterdil<le~ı l~rdir· I> 
layı teşekkür etınış 
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• Siyaset aleminde : Bugün ---ıı E{{ede Saffet Beye geç- 1 Niste bir Türk Do-
~cia Turani ırktan olan Brötonyahlar iatiklil Tii!il;1 istihsali miş olsun landırıcı aranıyor 
~ . mücadeleaine Keçtiler 

1Iİıı ;::.~dar Fransız milleti- akalliyet teıkil ediyorlar ve Brö- neden azaldı? 
'et ald ıt bir kitleden iba· ton akalliyetinin bu akaliyeti Pa-; _.,,, ~ :~ve. ~ ransada akalli- ris hükumetini dütündürecek bir 

7 0"" $i: eaanın ortaya sürü- harekete tevesaill edemez. 
lar~ F kanaati vardı. Alzas Ancak, Kelt'lerin bu hafitleri 
l'8 &aer;'anıızlar tarafından iş· son derece inatlan ile tanınmıı· 

~ S ile Alzashlarm teşkil lardar. Dimağlarına yerletirdikleri 
~ ~"'- lllubtariyetçi akalliyet bir kanaati silmek imkAn11zdır. 
~ ~ deJu ~e~i milliyesinin zafına Şimdiki kfiçük zümrenin gilnden 
fP f ilti k kıl etti. Bunu diğer güne büyümesi kaviyyeu memul· . 'S' cereyanı takip etti. dur. O vakit Fransa Britanyayı ·-! ~ ,,; garbindeki Brötonya hesaba almağa mecbur kalacak-

,;r_ -1111111 111 resi gençleri yeni ce· tır. Her halde Fransa ilk defa 
~ . ~tydana getirdiler. olarak kendi a11l topraj'ı dahi· 

ti~Ya halkı Fransanın diğer linde .. akaUiyetler meı'elesi .. . }"_ sd ~~ ?turan halkla aynı gibi naıik ve tehlikeli bir meı'
-,, ~·'l~ldır. Brötonyahlar in· ele ile karıılaımıı bulunuvor. 
pi_ '~ Galler gibi Kelt cin-

t ~ ftl.._ Plurlar. Aııllara Tu. ''°'q bu kavimlerin kendi
~ .,:ahıus adetleri ve lisan· 

"tt/ t~ ela. Bu ıebepten dolayı lıtanbul ticaret oda medisi 
~~allan Franıanın b6yük don 6ileden aonra toplanmııtır. 
~ birleştirdikleri halde içtimada zahire borsa11 idare 
" e:ddet Br6tonya dilkalarım heyetinin yeni intihabı dolayııile 

Ticaret odası 
Meclis içtimai 

~ -1amamıılardı. reiıi enelliğe Hamdi veıeiı ve-S ibtiJAli vukua seldiği killiğine Murat beylerin intihap 
r6tonya Franaanın her edildikleri hakkındaki tezkere 

~.,.... kopan bOrriyetpener 
'1.ı..~ k okunmuı ve kabul edilmiıtir. 
~ • artı geldi. Senelerce Bundan aonra ticaret boraaıı 
..... .,.,. hesabına cümburiyet .d b . . 'b n k 
~ Ue çarpıttılar Bunun se- ı are eyeh ınta abı muza ere 
~ ,~rötonya milletindeki ifti· edilerek muvafık görUlmllıtDr. 

a;caaunda aramalıdır. Bqiktaı ve Beyoğlu kazalan 
~ leltiıinci aann nııfından vergi tetkik itiraz komisyonuna 
~ Bratony~aki iftirak cere- aza seçildikten ıonra zeytinyağı 
~ •uatu. Yalnız Brötonyayı meaelesi görüfülmllıtlir. Sa •den bef Franıız villye- Enelce Ticaret borıuı tara
~ gönderilen meb 'usların fından zeytinyaiının borsaya a· 
~alca,. olması Br6tonyalı- lınmaaana verilen karana Veki
~dt_aki an'anelcrinden vaz letçe tensip edildiği hakkındaki 
'il ıklerine iıaretti. teskere okunmuf ve boısaya 
h ~tllk harpte Br6tonyada di- havale edilmiıtir. 
S''•naız eyaletleri gibi evllt· Otomobil kumpanyalannın a
~" 11ın,terek vatan uaruna cent:t.)rtöe"v&ki aall~rdaki is-s ·=-.a ... .-.u. "'-"T'~b~ju;~·il.ı+.._. ___ ,....,..,.ıe"-'!'IDl--lP ... dWdW'-t181~ ...... ıhl• ...... S. buhran bUtnn Fransayı ve ce'seye nihayet verilmiştir. 
\..' ~ sarsıntı Br6tonyada da 
~ili gösterdi. 

_ J ~'-i .Y~tişen BrcHonyalı nesli, fJ'/ ~ ~tbı dine ve ananaya mer· 
~ t ~ ınıamııtı. Fakat Bröton· 
'# ~ ransadan ayrıldığı tak-
~ daha mesut olacaiı fikri 
~ ~de basıl olmağa bqlamıı
~ ~ Gnist teıkilitının faaliyeti 
~~ kuvvetlendirdi. Böylece 
~~il bu en mllhim ayaleti 
-, eıı aynlmak emeline ka-

'~Yalılann muhtariyet ta
~- Z!_~ umumi mahiyette bir 
~ -ıhclir. Muhtariyeti arzu 

ltnç Beritanyalılar bir 

Bari sergisi 
Ve tUccarlmlz 

Bari sergiıine iıtirak edecek 
olan tacirler hafta ıonunda ıeh· 
rimizden hareket edeceklerdir. 

Bizzat iıtirak edemiyen mlles
seselerin mallannı tetbir için ih
racat ofisi faaliyette bulunacak· 
tır. 

Ofiı dnn bu kabil tacirlere 
gönderdiği bir tezkerede tacir· 
leri busUn bir içtimaa davet et· 
ıııiftir. Bu içtimada mallann tf'f• 
bir ıekilleri garOılllecektir. 

'Ve ... CeaaBı 
- Klçlk Roman -
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gelip kapının önünde nöbet bekle· 
meli. Bu emniyet Şinasi beye hot 
geldi .. Kadınlardan adım saklıya
rak, bir kadın ile iki kereden faz· 
la ıairütmemele clikbt ederek ye· 
ni nazariyelerinin tatbikını ileri 
ı5türmeie bqladı. Bu aırada ak
lını da her zamankinden çok be· 
ğeniyor ve arkadatlanna diyordu 
ki: 

- Akıl, azizim, imanm kafası 
yeri nele olmalı! Dünyada neler o
lur da lrimaenin ruhu duymaz! 
Arkadqları bu aözlerinden de· 

mek iıtediiini anlamadılar, neler 
yaptıiını da bilmiyorlardı ama o· 
nun eaki Şinui Halil olmadıiının 
farkında idiler ve yapbklarından 
çok fazlasını da ondan umuyor
lardı. 

-iV-
Bu günler büyük muharebenin 

bittili, kurtuluı muharebelerinin 
daha hqlamadıiı kara ıünlere 

iki sene arasında mu ... 
hlm farklargUrOIUyor 

Ege mıntıka11nın 1932 ıeneıı 
tütün iı\ihaaJi 8,311,000 kilo ola· 
rak teıbit edilmittir. 

Geçen ıene ayni mıntıkada iı· 
tibıalit 25 milyon küaur kilo idi . 

Maamafih ıeçen ıeneki mahlul· 
den §İmdiye kadar anc.ak 20 mil· 
yon kilo satılabilmittir. 

Mütebaki eıki tütünlerin de bu· 
günlerde ıahtına intizar edilmek· 
tedir. 

lzmirden verilen malumata gö· 

re i.di cinı tütün fiatlarında son 
ıünlerde iyice tereffü görülmüt· 
tür. 

[Bu ıeneki iıtihaal ile geçen ıe· 
neki iıtihsal arasında büyük bir 
fark görülüyor. Maamafih bu mın· 
tıkada harpten evvel istihıal 5 
milyon kilo idi. Harpten sonra ih-
racat arttığı için zeriyat arttı. Bu 
iıtihsal fazlası baz, üzüm, arpa ve 
aaire zeriyatı aleyhine idi. Şimdi 

tütün ıatıtı durduğundan diğer 
ekıilen zeriyatın artmaaı icap e· 
der ve vaziyet harpten evvelki 

iıtihu.le dofru gidiyor demektir.] 

DUoyada tlltttn 
Jhrac.at ofisi bütün dünyanın tü

tün istihsalit veve ziraati hakkın· 
da bir istatistik hazır1amıttır. 

Buna nazaran Belçikanın 1932 

tütün mahıulü 67 bin kental tah· 

min edilmekte.d ir. Geçen sene bu 
mahıül 86 bin Wnt&l 'ictj. Bulıa· 
i'litl'iı\D "bü aenel<ı 8i'Mt i.0haa1A-
h 230 bin kental tahmin edilmit· 
tir. Ve bu miktar geç.en aeneye 
nazaran yüzde (8) nokaandir. 

Ruıya bu ıene tütün ıeriyat ıa· 
huını 181 bin hektara ibJlğ et• 
mittir. 

Şimali Amerika iae 585 bin 
hektara indirmittir. 

ihtira Panaylrl 
lngilterede Vestminiıterde teı· 

rinievvelin befinden on betine 
kadar devam etmek üzre açıla· 
cak olan ihtirat panayirine mem· 
leketimiz de davet edilmiştir. 

gelir. Kötede bucakta ne kadar e
sir, çürük adamlar vana meydana 
ç1kmıı bulunuyorlardı. Silahları· 
qı bırakanlann ne güne dütecek· 
lerini, dütman milletler ve onla· 
rın dostları, her zamandan ziyade 
bu günlerde ve her yerden ziyade 
lıtanbulda bütün dünyaya göıter• 
diler. Bir çok babalar kadınları• 
nın ve çocuklarının yüzlerine ba· 
kamaz oldular. Bir çokları fatknı· 
lıklarından ve ne yaptıklannı bil
memezliklerinden aarhotluğa, ser
aeriliie vurdular. Bunlar arasında 
ve tam bu 11rada, Şinasi Halil 
Bey de piyasanın belli batlı yıl
dızlarından Güzide iıminde bir 
kadın ile tanıttı. 

Bu kadın Şinui Halil Beyin o 
zamana kadar tanidıjı, görüttü· 
iü kadınlann hiç birine benzemi· 
yordu. Güzide akıllı kadm, hami· 
yetli, fedakar kadın, Şinasi Beyin 
faziletlerini, kıymetini, onun ya
nında kendi lliçliğini anlıyan ka· 
dın! .••• 

Şinasi bey ilkin bu eve miaaf ir 
ıibi geJip ıiderken sonralan Gü· 
zideye ıelip ıiden misafirleri çe
kemez n iıtemez oldu! Güzide o• 

Attan dilprek hafifçe ya· 
ralanmJıtır 

Birkaç günden
beri sabahları 
Harbiyede Sipa
hi ocağı talim 
meydanın~• atla 
binjcilik idman· 
lan yapan Cüm· 
huriyet Halk fn
kası umumi ka
tip vekili Saffet 
Bey milessif bir 
kaza geçirmiıtir. Satfet l!eydendi 

Saffet Bey evvelki gün gene 
idman yaparken hayvan 6n ayak
ları bozuk olduğundan dolayı 

anıızın kapaklanmıt ve Seffet 
Bey yere c:liıerek sol katının 

üzerinden bir yara almıı ve sağ 
ayaiının bilek kemiği incinmiştir. 
Saffet Bey evinde tedavi altına 
ahamııhr. Saffet Beye geçmiş 

olsun, deriz 

Terfiler 
Aldığımız m•lumata göre, ti

careti bahriye müdür muavini 
Necdet bey terfian lktısal vekA
leti ticareti bahriye umum mü· 

dürlüğilne, sınat müf ettiılerinden 

Halit bey bmir Sınai mildOrlil· 
ğüne, ıınai mOfettitlerinden lb
rabim ve BOrban beyler Anka
raya, sigorta komiıerlerioden 
Ali Rıza bey Trabzon ticaret 
bahriye mOdftrlüğOne, ticaret ve• 
kileli fUbe müdOrlerinden Reıat 
bey· Adana mıntak111 ticaret 
müdürliğine, Adana 11nai müfet-

liılerinden Salih Zeki bey lstan· 
bul r.!naJ müfettifliiine tayin e
dilmitlerdir. 

Nis, 23 - Fransız zabıta-. 
birçok hırsız ık ve dolandırıcılık 
cürümlerinden colayı Klzam Ali 
isminde bir Türkll aramaktadır. 
Eu adam, bir ara Manton kasa• 
basına g.tmiş, bir otele yerleı• 
m ~' sonra otelden birçok qya 
çaldığı gibi otel parasını da ver· 
meden savuşmuıtur. Otelcinin 
şikayeti üzerine bu adam aran• 
makta iken bir tesadüf neticesi 
bu adamın pasaportu ele geç· 
miştir. Vak'a şudur: 

Eundan li>irkaç gön evvel Ni· 
ıin F eliks F or caddesi otellerin· 
den bırine Gaston Panelli ismin
de bir lt.1lyan yolcu ıelmiştir. 
Bu adam otelde oturmuı, sonra 
hesap görmeden çıkıp gitmiıtir. 
Birkaç gün sonra otel sahibi 
G:ıston Panelliye ıokakta raıt• 
gelmiş, zabıtaya teslim etmiftir. 
Fakat rz~ri arandığı zaman ce• 
bindeD lscanbullu Kazım Aliye 
ait pasaport çıkmııtır. Panelli 
bu pasaportu Cenevrede 200 lira 
mukabilinde satın aldığını iddia 
etmiştir. 

Tramvayla 
Kamyon arasında 

Dün sabah tufrla yüklü olarak 
Taksim meydanından geçen 751 
numaralı kamyon Sıraselvilerdcn 
caddeye çıkarken Maçka Beya• 
zıt seferini yapan 761 numaralı 
vatman Seyfettinin idaresindeki 
tramvay arabasile çarpıımıı Ye 

kamyonun arka tekerleği kırıl• 
mıştır. Tramvay ıirketioden ıey• 
yar vinç getiritmiş ve kamyon 
tramvay hatta üzerinden kaldı· 
ralmıştır. 40 dakika kadar Be• 
yoi&u haltında lramray ıaeferleri 
iokıtaa uğramııtır. 

----Vatandaş !~eı.--... 
Kurtulduğun giinü unutma : 30 Ağustos l 
V atandat 1 On ıene evvelki bu günü düıün ! 30 Ağuıtoı I 
Vatandat 1 Hür ve müstakil Türkiye, on sene evvel bugün 

doğdu : 30 Ağustos l 
Vatandq 1 Seni kurtaran kahramanların hatırasını unutma l 
Vatandq 1 Türk orduıu Türk milletinin istik!A\i için çarpııbl 
Vatandaı l Mehmetçik, istiklil cidalinin ads1z kahrameniydil 
Vatandq l Siyasi Dumlupıoarı, ikhsadi Duaılupınarla te• 

mamlayalım l 
Vatandq ! Mehmetçik, senden Tayyare istiyor. 
Tayyare cemiyetine yardım et! • 

nu aeviyor, onun için her yokluia 
katlanıyor. Okumu! bir kadın de· 
iil ama anlayıflı, ç.ok genç değil 
ama (Üzel. Güzidenin yanında 
vakitler botÇ& geçiyor. O Şinasi 
Bey içİJ'l herkeıe kapısını kapadı. 
Şinasi Bey de onlan bealemeğe 
bati adı. 

Güzidenin Handan İ•minde, on 
sekiz yqlarında bir kız kardafı, 
bir de, onun cılız, hastalıklı bh· 
nitanhıı var ki hiç bir İf ıörmez, 
evden dıtarı çıkmaz, kızm dizi di· 
binden ayrılmaz. Bunlar Güzide 
ile beraber oturuyorlar, Güzide 
onları besliyor. Evde ıeçen üıtü 
kapalı lakırdılardan anlqılıyor ki 
Handana ayıınlar, bayıınlar çok 
imitse de kız daha kimaeye çıka· 
rılmıyonnuf .... 

Güzidenin bir de Süzan iımin· 
de bir arkadatı var, Hakkı Bey İı· 
minele birinin kapatması. Birlikte 
Güzideye gelip ıidiyorlar. Güzide 
bunlardan hiç bir itini gizlemi· 
yor. Onlar Şinaai Beyi de tanıyor· 
lar, konuıuyorlar. 

Bunlardan bqka kimae Şinaıi 
Beyin oraya ıelip, gittiğini bilmi· 
yor. 

Şinasi Bey, geceleri de Güzide
nin evinde geçirebilmek için bir 
yol, bir yalan aramağa batladı ve 
bir kaç günler düıündükten ıon• 
ra karııma "Anadoluya yardım 
cemiyeti ne airdiğini IÖyledi. ,, . . 

- Böyle bir cemiyet mi var? 
Yeni mi? Hiç adı duyulmadı l j 

_ Bu gizli cemiyet... · ~ 

- Gizli olıun, gene adı duyu· 
turdu! Ne iıe ıizden d.uymuı ol• 
duk! ... 

Saide Hanım baıka bir IÖz ili• 
ve etmedi. 

Güzidenin evinde aeç vakitlere 
l:adar kalmağa batladı. Orada o
r.u rakıya, kumara alıttırdılar. 
Süzan dostu ile geliyor, Güzide, 
Handan, nitanhıı Beıim oturup 
ufacık poker çeviriyorlar. Ne var, 
timdiki zamanda pokerin oynan• 
madığı bir cemiyet var mı? Güzel 
meze ile arada bir de çakıtbnyor• 
lar. Handan ıibi civan bir kız ve• 
rir de içilmez mi? Doğrusunu 
aöylemek lizım iıe bu Handan 
bot bir teydir ! Pek ahlaklı bir it 
olmasa da Şinui Bey bunu umu• 
yor ve araııra Süzan da onu dü· 
ıündürüyordu. (Devamı var) 



Salüfe 6 

MiZAH SAHİFESi 

- Kocam 61d81Gnden beri 
gibi dola11yorum .. 

- Ali, ya ricutauz bir rah olsaydınız ... 

Bir alış veriş işi 
lak Davit efendinin dllklama 

girdi Cenabı Hak nelere kadir· 
dir. lqkm makAdı g&mlek, ya• 
ka, lara•at almakb. Da.it mlf
tulai11 .. .lattdik1eriDi çakardı, be
ğendirdi. Fakat pazarlığı olur

ken Darit mDıteriaine kllfDrler 

A•anmya bafladı. Öyle kDfnr
ler ld yenilir, yutalm ıeyler de
filken luk glllllyor, ıes çıkar

IDIJOrda. Malmı abp dıpnya 

~iı zaman yanında buhman 
bir d01ta ona 10rdu: 

- Y aha bir tOrlll anlıyama
clım, ba dllkln Ahibinin ıaaa 
aanturla ktlftlrler Avurmuma 
aldır11 etmemek f&yle dursun, 
memnun bile g&rllnDyordun. Bu 

· nuıl ıey? 

IHk gene gOlerek i. etti: 
- Eter Da'Yit her mafteri1e 

,aptigini bana da yOltene yani 

tetek6r ederim, yene yeliniz de-
. 1eydi anlarclim ki bu ifte ben 
faka baıbm. Ama yordam ki 
kizcli k6far etti, demek ld allt 
verifte bea klrU,lm. 

ihtiyat 
Sami Bey son nefesini veren 

kanıının yamada doktorun ka
latma ejilerek: 

- Doktoreujam, gitti değil 
mi ? Hiç llmit yok değil mi? 

Doktor bu IOn derece nevmit 
ve mllnkesir kocaya biraz tuelli 
için: 

- Kim bilir, Allahln azame
tinden Dmit ke1ilmeL Belki ba· 
yılmtıtar; belki klçDk bir ıe1le 
pahrtı ile uyanıverir. 

Sami Bey hemen odadan c:h
ıan fırlayarak evin içindekilere 
•kı •la tabih etti : 

- Çoçaka.r, aakm pabıtı, 
etmeyin, •• pkarma,_, le-.. 
DID odallU girme,ia... 

·---. 
~-.... ........... 

-..... .. 

- Peki Hamdi Bey vanm yojaDa kanmam tenisine, 
ppkaCISllla, kandaraamna •e~or da n...ı seçlnlyor? 

- OaJardU ~e OD il:....,._ alanlı ... 

I 

Fala bakar 
Bir fa!cı kendiıine mllracaat 

eden adamın iıkambil ile fahnı 
açta, 10nra izahat vermiye bq
ladı: 

- Bey oğlum, amcan deniz 
•ı•n bir yerdedir. Seni g&rmek 
iltiyor. 

MOıteri h.yretle : 

- iyi ama benim amcam yok 
ki .• 

- Öyleyse balan olacak. 
- Halam da yok. 
- Sonn b&yGk oğlun fena 

bir mevkide, Adeta 11k1fmlf, kal
mJt.. 

Bljtlk oğlum mu? Benim ev
IAdım yok. 

-Ond&D10ora Efendim, yalan
da yapacajm 1eyahat, bplu eaki 
seyahatin ıibi ıececek-

- Allah, Allah.. Ben &mr&mde 
latanbaldan cbpn çakmlf adam 
dejilim. 

Falcı arbk dayanamadı: 
- - iyi ama Efendi, falma 

ıen kendin bakacak1an bana ne 
geldin unki? 

Bir cevap 
qya deninde : 

- lamail, ayajındaki potin 
neden yapılır? 

- Deriden efendim.. 
- Ne deriıinden ? 

- Hamdbenbı kocuı yalnız bapna devri 
•eyahatlne Çlknu .. Ne mtlkemmel lı -

- Evet, kanm i~ID mtlkem L.el it deill mi ? 

Acaba ·hangisi deli • 
Bir ıebir belediyesi bir deliyi 1 mlf. Ba iki kardeıten h 

latanbul bmarbbeaine glnder- muhtacı tedavi olduğun 
mif. Deliye muhafıza için kar· m8temennadır. -.fendim. .. 
de11 refakat ediyor, ikimde ayni Bir sual 
elbiıeleri giyiyorlarmıf. MGmtaz bey mDhim 

....aaı1DA11L..111....,.Mll~IU!~~w~ birlra~ gln ka"8a 
miyordu. Hoca tekrar etti : t~1!rwwıwnrK'!rlr-~uabula 

çok beueyea iki kardeıi kuta- BirL•.. _._ bır· •-.,. hafta - Sana iakaq>ini, potini, yİ· • a_... •- a Y 

ha ha • 11na alarak aııl deliyi iatiçvap nı_ ...n.. Mlmta• bey yecejin eti yeren yYan ngı Dil" •- • 

baynnclır ? etmif. dald evine telefon ed 
- Babamla annem efendim. Bu iıtiçvap neticesi ber ikiaini lefcma k&çllk otla Neja4a 

de bir odaya kapayarak m&dDr - Nejat ben yokken 
Bu da kabahat mı ? maıa11nın bııana geçmİf ve OD• Gzmiyonun ya... Uılu 

k •uun? . Şemıiye yeni bir apıya gir- ları ı&nderen belediyeye fU tel- Nejat kemali azametlel 
mitti. Hanımefendi 10rda: grafı yazmıı: - Enet, ya 1en? 

- Kıam bundan evelki ka· "G&tderclitlniz deli ile karde· Diye ıorda. 
pıdaa niçin çakbn? fini g&rdam. Birisi ilminin Ti· Vahim bir ha 

- Bir tabak k11dım diye be- morlenk olduğunu ve an ile 

Dİ kapı d'8n ettUer efendim. kamer ara11nda bir nakliye kom-
- Bir tabak kJrtDakla hizmet- panya11 mGdOrO bulunduğuna siy 

çİ kotalar mu hiç? liyor. Öteki dOnyaaın en ml1kem• 
- Taba~ Hammm kafa11nda mel memleketi Amerikadır, çlbl· 

lmabmtb; .;[.. az cam da yan· ki orada içki fiddetle memau• 

mlfCla ondu olacak.. dar, diyor. Jkillİde ağızlanaa 
Bir bek çl içki namına bir ıey koymazlar-

Bekçi baba bir adamı kolan· 
claa tutarak ıDılkliye drtlldiye 

karakola kadar atmııb. Orada 
kam1erin huzuruna çıkardı. 

- Ne var, ba adamı ne diye 
ıetirdia: 

Diye IOl'allca bekçi izah etti : 

- Namı ıetirmem kim efen

dime llJleJİ& Ayle •nottukim 
toflr ile ptlak gırtlağa boğaz
lapr, herife kllfltr ediyordu. Ara

ba11m ıaracakb ... 
Kam1er kar111111daki adamın 

kelli felli bir adam olduğunu ve 

tof&r olarak bir mGtteki de ba

huamadıflm pllDee bekçiye : 
- S.,ka bir sebep yok• ba 

llylecliiia Beyi teykif için kili 
1ebep delildir. 

Bekçi kadı ı 
- O.ıha sebep olmami kL .. 

klflr edi, bafnp çaridi emme 
ortada ne toflr Yar edi, ne de 
efmıBme 11,ı.,.,ım otomofil... 

Y akop YDkak ka1e11r ... 
Ma1evi cemaatinin t 
kahveye ıirerek n, ... 

- KmamDyaa,~ 
leri yordan mi ? Allah 
larama vermesin.. 

- Ne yeldi Y akop ? ., tJI, 
- PiJalıodan b-. 

lira çikmaz mi ? 
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"Bir Millet Uyanıyor,. Filmi Nasıl Yapılıyor? 

~ l'ürk milletinin Mütare- vut,, müellifi Nizamettin Nazif.. lialiramanlarr olan zevatla gönit· 
1~ 'ıı~ntılı ve feci vaziyeti "Vakıt,, ın okuyucularının pek iyi müıtür. 
'f'I alıst Türkiyenin doğuşu- tanıdıkları muharrir. * * * 
~e •·-~ ltıidir. Pek tabii bu büyük Rejisör Ertuğrul Muhsin, Ça-
~L ~ht · "Bir Millet Uyanıyor,, büyük 
.~I e eşıne az tesadüf edilir nakkaleye bir çok artistler ile be-
liiıı: .. ~.' hareketinin, istiklal dö· mücadelenin küçük bir aksidir .... L ·".. raber giderek bir çok harici man-
~"Stı~ un heyeti umumiyesini hi• Bu filmde Akbaş cephaneliğinin zaralar çekti. Filimde göreceği-
"1t•,r •~atlik bir filme - sinema zaptı, itilaf kuvvetlerinin lstan· miz yerler, kamilen vak'aların ce-

sin olduğu halde orada bulunan
lar, göz ya§larım zaptedememiı· 
lerdir. Bakınız anlatalım : 

Figüranlar, bir sahnenin· alın
ması için asker elbiseleri ile bir 
araya toplanmışlardı. Manga va· 
ziyetinde top]anacaklardı. Yalçın 
bir tepede idiler. Çanakkale bo-

~ .. 111111 kuvveti ve resim· buldan gidi•leri gibi tarihi hadi- ı d' F' •• L :r reyan etmiş olduğu yer er ır. ı- ğazı ufku çerçiveliyordu. 
~k olu;qdreti ne kadar yük- seler kaydedilmittir. Müellif, ıe- güran vaziyetinde oynıyan genç· 
~~,, · sa olsun - sıkıştırmak naryosunu yapabilmek için Gazi- lerin ekserisi de, Milli mücadele· 
~i~l1'tnın aklından geçmez. Hatta nutkunu baştan hata ve yeniden ye iştirak etmit olanlardan seçil· 

ettin Nazifin bile .• 
~·· .- :;. ,,. tetkik etmit, bütün o zamanın ga- miştir. Hatta, Çanakkalede, film 

f~~llkii "Bir Millet zetelerini gözden geçirmi§, bizzat alınırken, o kadar garip ve garip 

Figüranların batında eski bir 
çavuı vardı ve onları sıraya koyu· 
yordu. Bir aralık, sıraya girmiş 

olanlardan bir genç, hizayı boz
du. Çavuş ihtar etti. Bir daha boz
du ve bir daha ihtar etti.. Üçün· 
cü seferde çavuş kızarak : 

- ·Yaliu, Cledi, sen ömründe as· 
kertik yapmadın mı?. 

Her keı dönüp bu acemi figü• 
rana baktılar, ve o zaman, bu gen
cin gözlerinden yaılar botandığı 
göründü. Figüran elinin teraile 
gözlerini silerken: 

- Ben mi? Diyordu, askerlik 
yapmadım.. Ben burada ihtiyat 
zabiti olarak üç yerimaen yara
landım. 

Ve göğsünü yırtarak yaralarını 
gösterdi. 

"Bir Millet Uyanıyor,, her hal
de iyi bir film olacağa benziyor .• 
Ümit edelim, dinliyelim .• 

\ •tıin senaryosunu ~:::;y';;;: içinde bulunduğu hadiselerin ha- olduğu kadar müessir bir hadise 

~ N:=iftir.. "Kara Da· liralarını tazelemiş, bu vekayiin olmuştur ki, başta Ertuğrul Muh· 

llir /(ıQj}LlıZiôıdıF - ----- Fiı;,/~rd~ ı;ı~a-ı;ı/e; 
bo, Glorya Svausan gibi meşhur 

artistlere modeller yapmış olan 
bir artisttir. 

Bu artistin yarattığı modelleri 
hazan büyük terzihaneler inhisar• 
larına alırlar ve filmde gösteril· 
dikten sonra o müeaaeıe tarafın· 
dan yapılıp teıhir edilir. 

Filmlerde görünen tualetler hu· 
susunda bir çok kimseler filmi ya· 
pan müesseselere müracaat ede· 
rek muhtelif sualler sorarlar. 

Mesela " .(Suzi Vernon) un Of.•, 
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Küçük bir katil 
Geçen •ene Haziranın on bi

rinci gecesi Beyoğlunda Kadriye 

isminde bir kadının umumhane
sinde Mustafa Beyi öldürmekten 

suçlu Muharrem ve Zekinin uzun 
bir müddettenberi ağucezada 
görülmekte olan muhakemeleri 
bitmiş ve dün karar v~rilmiştir. 
Mahkeme, Mustafa Beyin M.u
harrem tarafından öldürüldüğü
nü sabit görmüş ve suçluyu ev-

vela on beş sene hapse mahkum 
etmif, bilahare cürmü işlediği 
tarihte yaıının küçük bulunuşu
nu naıan itibara alarak bu ce-

ı ıayı 6 seneye indirmiştir. Zeki, 
kıtal esnasında Hdece maktüle 

·el uzathğıodan dolayı on beş 
giln hapse mahktlm edilmiıtir. 

Ticaret ve Saoayl şu
belerinde tebeddftller 

Verilen malumata göre lkhsat 
Tekileti ticaret ve sanayi şube
lerinde birçok tebeddüller ol
muştur. Bu meyanda lstanbul 
deniz ticaret müdür · muavini 
Müfit Necdet Bey vekilet den!z 
fUbesi deniz ticaret müdüriyeli
ae, lımir ticaret müdilrü Ziya 
Bey müfetti9liğe1 Diye rbekir ti
earet mUdürü Saffet Bey bmire 
nakil ve tayin edilmişlerdir. 

lstanbut sanayi müfettişlerin
den Halit, Burhanettin ve lbra

him Beyler de Ankara sanayi 
müfettişliğine, Adana sanayi 

, milf ettişi Salih Zeki Bey Iıtan
bula nakledilmiştir. 

Iktısat vekili 
Şehrimizde bulunan iktisat ve

kili Mustafa Şeref bey dün T o· 
katlıyau otelinde bazı zevatın 
liyaretlerini kabul etmiştir. 

Seyrisefain umum müdürü Sa· 
dullııh ve lim;m şirketi müdürü 
Hamdi beyler Şeref beyi ziyaret 
etmiılerdir. 

Muıtafa Şeref beyi bu gün 
milli sanayi birliği namına bir 
heyet :ıiyaret ederek fabrikatör· 
lerin bazı temennilerini bildire
cektir. 

Bir hırsızın cezası 
Muhtelif zamanlarda Mecit be

yin . fabrikasından bazı eıyanın 
çalındığı anlaşılmış ve yapılan 

, tahkikat neticesinde Hüseyin is-

minde biri maznunen üçüncü ce
za mahkemesine verilmiıti. Mah
keme Hüseyin bakkmdaki dava
yı bitirmiı ve ıuçluyu üç ay on 
beş glln hapse mahk6m etmittir. 

Ecnebi doktorlar 
Eyl6lün ilk haftasında Bükreş

te toplanacak olan sıhhi kongre
ye gitmek Gzere ıehrimizden ka
file halinde ecnebi doktorları 
geçecek ve bunlar belediyece 
karıılanarak bir program altında 
gezdirileceklerdi. 

Dün belediyeye ecnebi dok· 
torlann ayn ayn gelecekleri bil
dirilmiıtir. Bunun üzerine bir 
program yapılmaktan vaz geçil· 
mittir. Maamafih ayrı gelecek 
doktorlara gene azami kolaylık 
gösterilecektir. 

Fransız kız talebesi 
Oç ıfinden beri ıehriıııizde 

bulunan Fransız kız muallim 

1 mektebi talebeleri dün Suriyeye 
• hareket etmiılerdir. Talebe Mı
ııra da gittikten ıonra memle· 
ketlerine. döneceklerdir. 

VAKiT ----- -- - - - ... - 25 Ağustos 1 9 ,ı 

Poliste ı lkbsadi haberler : 

Bir Gazetecinin Hatıratı Bir gecede üç yangın Afyon flatları artıyor • 
Dul İmparatoriçe geçen hadiselefl Evvelki gece üç yerde yangın 

olmuş, sirayet etmeden üçü de 
söndürülmüştür : 

1 - Kasımpaıada Hacıferhat 
soğanda Kigı apartmanında otu
ran Madam Elcni yanmakta olan 
gaz ocağmı yere düşürmüş, mut· 
bağın bir kısmı yanmıştır. 

2 - Ketencilerde Vasilakinin 
fırını arkasındaki süprüntüler tu· 
tuşmuş, tahta perdenin bir kısmı 
yanmıştır. 

3 - Fotibte tramvay cadde
sinde paçavracı Hasanın ahırın

daki çöpler ve bezler tutuşmuş, 
iki çuval bez yanmıştır. 

Ağır bir cerh 
Zeyrekte 56 numaralı evde 

oturan Veli çavuşu Arpacılarda 
sakin Erzinc.anlı ~nt bıçakla sol 
memesi üstünden yaralamıştır. 

Veli çavaşun yarası ağırdır. 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldı
rılmıştır. Erzincanlı Esat yaka
lanmışlır. 

~ Mahmutpaşada seyyar men
di.ci Hasanla ıapkacı Rıza kav
ga etmişler, Hasan Rızayı bıçak· 
la yüzünden yaralamıştır. . 

Bir iddia ve bir tevkif 
Fatihte Eğrikapı sokağında 

oturan ve Defterdar mensucat 
fabrikasında müstahdem Ismail 
dün F atib polis merkezine mü
racaat ederek, Iskender paıa 
mahallesinde Nuri baba sokağın
da mukim arabacı Tahir ismfo· 
deki şahsm katil maksadile ken· 
diıine tabanca ile ateş ettiğini 

iddia etmiıtir. Kurşunda isabet 
yoktur. Tahir yakalanmışbr. Tah
kikat yapılmaktadır. 

Bir bJlcğl · 
taşından Kaza 
Beyazıtta Hacıköçck camii 

sokğında 4 numaralı dükkanda 
biçak bileğiciai AbdUrrahman 
dün makinada biçak bilerken 
bileği taşı kırılmış ve taş parça
ları bacağına isabet ederek yara• 
lamıştır. Abdürrahman tedavisi 
için Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Bir yumruk kavgası 
Sarıyerde Bahçeköyünde, Köy

altı sokağında 14 numaralı ha
nede oturan Selinik muhacirle
rinden on yedi yaşlarında Ali, 
aynı mahallede Tatçı Mehmet 
Efendi sokağında ~1 numarala 
evde mukim balıkçı Zeki ile kav
ğa etmiştir. Neticede Zeki Aliyi 
yumruk atmak sureti)e yüzünden 
berelemittir. 

Boş bir apartımanda 
yangın 

Dün gece sabaha karıı Meh· 
met Kamil Beyin Cihangirdeki 
apartımanmın üçüncü katından 
yangın çıkmış, üç oda içindeki 
eşyalarile birlikte yanmııbr. Ya
nan dairede aparlımao sahibi 
Mehmet Kimil Bey oturmakta· 
dır. Kamil Bey ve ailesi iki gün 
evvel uzak bir yerde misafirljğe 
gitmişlerdir. Apartıman sahibi· 
nin bulunmadığı bir sırada yan
gın ~ıkması §Üpheli görülmüş 
ve zabıtaca ehemmiyetle tah· 
kikata başlanmııhr. K:tmil Bey 
bili bulunamamış ve kendisine 
yangm bildirilememiştir. 

Otomobil kazası 
Tarlabaıından geçen 1325 nu

marah otomobil Rizeli Hüsnüye 
çarparak batandan yaralamıştır. 
Mecruh Cenabpaıa bastaneaiıae 

Bütün dünyadaki afyon fiatları 
son giinlerde tereffü etmiştir. 

12 morfinli afyonun libresi 12,6 
şiline satılmaktadır. Bu fiat ge
çen sene aynı tarihtekinden çok 
yüksektir. 

Yugolavyada filen afyon in
hisarı başladığı gibi önümüzdeki 
Mayıstan itibaren de memleke
timizde afyon kooperatifi faali
yete geçeceğinden fiatların daha 
fazla yükselmesine muhakkak 
nazarile bakılmaktadır. 

Tiftik piyasası 
Tıftik piyasası son günlerde 

kısrr.en yükselmiştir. Bunu;ı se
bebi b:r çok memieketlerin tif
tik ithal etmesidir. Yapılan is
tatistiklere nazaran yalnız lngil
terenin 1932 ilk yedi ayı zarfın
daki ithaJitı 2,486,600 balyedir. 

Geçen sene bu miktar aynı 
aylarda çok azdı. 

Londrada pamuk 
Piyasası 

Londra t icaret mümessilliğimiz 
tarafından pamuk piyasasına ait 
mühim bir rapor gönderif miıtir. 
Bu raporda pamu'c: piyaHsının 

müsait amiller tesiri altında esas· 
lı salah ve tereffu istikameti 
aldığı bildirilmektedir. 

Bilhassa havaların fena gitmesi 
büceklerin tahribatı ve Nevyork 
piyasasında artan faaliyet bu 
amillerin başlıcaları o!arak zikr .. 
edilmektedir. 

Amerikanın bu seneki pamuk 
mahsuli rır.cak 11 milyon balye-
yi bulabilece~tir. 

Geçen seneki bu mahsul 17 
•milyon b1t,lye iqi. 

Buğday piyasası 
Buğday piyasası dün de dur

gun bir vaziyette idi. Ticaret ve 
zahire borsasında buğday üzeri
ne pek çok muamele olınuısada 
fiat 5 ve 6 çavdarhlar da 6 ku· 
ruş on parada kalmıştır. 

Dün de 55 vagon ve 187 çu
val buğday gelmiıtir. 

Halk evi 
Konferansları 
Her Perşembe ıünil saat 18 

de başlar. 

Bugün Nurullah Ata Bey ta
rafından "Yunanca ve Urnce 
tahsili,, hakkında bir mUaahibe 
yapılacaktır. Konferansçı harsı
mız için Yunanca ve Litince 
tahsilinin ne derece lizım oldu
ğunu izah edecektir. Bu hususta 
fikirlerin birleşmit olmadığı ma
lumdur. Bunun için konferansın 
münakaşalı olmasını konferansçı 
Bey kabul etmiştir. Müsabibe 
nihayetinde iıtiyenlere mukabil 
fikirlerini izah etmek imkanı te-
min o:unacak ve icap ederse 
ayrı bir konferans vermeleri 
kendilerinden rica olunacaktır. 

tasvire koyuldu 
l\lulıarriri : sov•,.•"' 

- 12 - ·,i· 
B .. ' d . 'k d b'I · · · b. t fı·"•a h•'' u muıaa eyı veren veıı a a ı mesı ıçın ızza -- .. 1c,ı>' 

imparatoriçaya kar§ı o zamanın ye nezaretine telefonla ınor 
vaziyeti ile gülünç olan tehditler ta mecbur oldum. h tl•tl" 
savruluyor ve en ıonunda denili· Ertesi gün Zita bir~ı r•~;l• O' 

yordu ki: mıfh. Beni memnun bır t~ S•"' 
teldeki ıalonda kabul elti· "Eğer sabık kıral veya ıabık 

kıraliça Hababurı hanedanından 
birinin tahta geçmeıine yardmı 
ederler ve yahut ıabık kırat ken· 
diıine tahıiı olunan adayı terke· 
derae devletler en uzak müstemli· 
kelerinden birine her ikisini ıev· 
kederek orada ııkı bir mürakabe 
altında tutmağa mecbur kalacak· 
lardır.,, 

Zürihtcki aıhhat yurdunda lı· 
viçre mü9aviri Eaeı emrinde bü-

diyordu ki: Jıaf' 

- Garip değil mi? Bende" ast' 
kuyorlar. Çocuklarım bile ~~fitİ' 
altında tutuluyor. Berndekı ~ 
niz Möıyö Alize inıahıı b ı0d" 
ediyor. Büyükü dokuf Y"!..dl~ 
küçüğü on ıekiz aylık olan~ 
larım Pariıe ıeçemiyeceklet• tJı 

Bunları söylerken kır~l~ ;
tatlı ıüldü. Sonra maııd• 
hadiıelerin tarifine koyuld• 

tün zabıta kuvveti olduiu halde H b 1 t 
;,mparatoriçanın harekatını ıece abs org 8 f 

gündüz kontrol ediyordu. Sandı· İmparatoriçe Zitaya sord1"'~ 
ğında bir beyanname getirdiği, bu _Bu Fransa aeyahatind~_.ı.t 
beyannamede Şarlın hükümdar• ha yorgunlukla geçen ıeyı.'r"-
ltktan vazgeçip mevki ini oğlu Ot· 

1
• yaptınız mı? .. i 

toya bıraktığının yazılı olduğu &Ji. 

ı - Avrupanın bir kıanıınl :J 
nöy eniyordu. Devletler endite i· t'.J 
çinde idiler. Zitamn oilunun ya· yare ile katedi§imden bah "'JJ 

iıtiyoraunuz değil mi? Bu ~~ 
nında 31 Ki.nunuıaniye kadar çok heyecanlı oldu. Hert~ !"".""J 
kalmasına müsaade verilmitken den Zürihe otomobille aıdif/ 
21 de ayrılması kararlaftı. 21 Ki.- bile heyecanlı idi. Yanımııd~ I 
nunusanide lıviçre poliıi kadınca• '- · · · K L d h f tıı ~ ueyıncımız ont e o o ı ,r.. 
ğızı Fransa hududuna kadar gö· dı. Projemi2i ona da ıöyleOI 1 
türdü. Zita bir trene atladı. Liyon tik. Yol da giderken impara~ 
Sent Teniyen tarikile Bordoya ıavvuratını anlattı. Kont _d f 
gitti. Yanında biraderi prem Sikıt tinden bayılacak hale geldı· d(... 
vardı. Devlet komiıeri nazik du· temadiycn: "Bu dediiiniz 7 
ruyor fakat endiıeden kendini mu?11 ıözlerini ıöylüyordu. ;..,_, 
kurtaramıyordu. Zitanın Bordoda biıiklete binmit adamlar ~~. 

' kolay k lay bit ıuik y~pamıya• M . Takjp olunduğumuzu ,,,,~ 
cAğını kendisine aöyledim. Oradft. tik. Tayyare karargahına,,~ 
bir gece olsun dinleneblirdi. Ko· pilot seyahatin tehlikeli old' 
mi.er de benim gibi dütünüyordu. ıöyledi. -' 
Maa.mafih kadının bir gün kala· (BltJlll"~ 

~--;;.-;;;:;---~ 
Bilecik valisi Emin Sadık Bey- Temamına 35,000 lira kf-' 

efendinin kerimeleri Nimet Ha- takdir olunan Tophanede ~ 
nımefendiyle MOdafaai milliye ata mahallesinde Sara sı ~ 
Leva:ıım ikinci ıube müdUril Bin- sokağında 41, 43 20 nudl ~ 
batı Halil Turgut Beyin evlen- bir bap hanenin 17-Ağuıt~~ 
me merasimi icra edilmiıtir. Saa- tarihinde icra kılınan birioC~~ 
detler dileriz.. arttırmasında it Bank111 1~ 

lstanbulda Kumkapıda Patrik- liraya talip çıkmıt ve ili~ 
hane akarlarinda mukim iken bırakılmııhr. Kıymeti 111° lı; 
elyem ikametgahı meçhul bulu- meneıini bulmadığından bO·cr' 
nan Vahan Markeryan efendiye: ikinci açık arttırmasının .. •-,,,-_ 

lstanbul 3 üncü icrasından : zımnında tarihi ilAndan ı~df1' 
yirmi gün miiddetle mOı•r Jııf 

Osman Zeki Efendinin ıimme- vaz'edilmiıtir. Talip olanlaflO 
0

; 
tinde 2800 lira matlubunun maa de 

meli mubammenesinin yOı .ıi-
faiı haciz yoliyle tahsili hakkın- · tV" 

niıbetinde pey akçesin• . ,-·1' 
da vaki takip talebi üzerine ta- ı f":. 

etmeleri lizımdır. lkinoc --;,; 
rafmıza gönderilen ödeme emri ırttarma 15-9-932 tarihiod• _..., 
zahrın mnbatiri tarafından ve· 1 o•' 
rilen meşrubatta mezkO.r adreste 16 da dairemizce icra 0 u ~ 
olmadığını ve elyevm ikametgl· br. Talip olanların bu b #, 
bmızın meçhul bulunduğu göıte· dairede talik olunan a~k ~ 
rilmesine binaen ilinen tebliğat mı ıartnamesini okuyabıleC ,,,~ · 
ifasına karar verilmiıtir. Tarih gibi bu ite ait 931·929 oulll ~ 
ılAndan itibaren bir ay zarfında dosyada irae ile icap ed~~- ~ 
32-2606 dosya numarasile daire· hat verilir. Müterakim .,~-;,-;J 
ye mUracaatla bir itiraz dermiyan lediye rOsum ve •akıf 1 t'-

Kaç ak şar11p ve likör iylemeıi ve anı takip eden ıe- mDıteriye aittir. Hakl•~~t~ 
kiz gün zarfında borcu eda veya siciliyle sabit olmıyaD 1 ki~ 

Pangaltıda vali konağı cadde- borca klfi mikdarfa emval ve alacaklılar ile diier alı~•. ..,r 
sinde bakkal Nikonun dükkanın- saire irae eylediğiniz takdirde ve irtifak hakkı sahiplerıOl11 .-ıl 
da araştırma yapılmı~, bandrol- gıyabımzda muamellh icraiye tarını ve hul!lusiyle faiz ~~ .. ti' . 
auz birer kjJoluk yedi şişe şarap devam olunacağı mezkur ödeme rafa ait olan iddiaları~• 1 i~ 
ile 300 dirhem kaçak li!\ör bu· emrinin tebhği makamına kaim ribinden itibaren yirın. ı 14Jlbı·r~ 
J t olmak llzere ilin o!uour. el le .• k" unmuş ur. de evrakı mlisbit erıy ktİ er'" 1 

·;;ı~;.ı;~-,t-~r-:--Ş'~fa;A.bduiiaI";·;:un ~!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!ii!!!!!'!ill bildirm eleri lizımdır: .teriJ~lt ,1 
kalınmıştır. :1 Kadın ve dojum bastahklara jl dird., baklan tap<> aıcı d _ 11 • 

1 

Miltebassısı be caa::-...ı; 
Esrar bulundu Doktor bit olmıyanlar aabt . kaJI' .. .., 

H • I N f f ! paylıımaaından barı~flll k~ 
Akbıyıkta Ahırkapı caddesin- USey D 81 AJAkadarlann icra ve ~delİ b 

de 20 numaralı dükkanda bak· ı Türbe, eski Hillliahmer binası nunun 119 uncu m• tlD 
kal Arnavut Kimilin üzeri aran• ; No. 10 Tel. 22622 müne tevfikan hareket e 
m•ı. 19 ;ram earar bulunmuıtur." lı!!!!i!!8!.ıill!!!ii!i•-iiiiiii--!!!ll illa olunur. (3865) 
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~~zları nıeşgul edeu bir JJu::;elt' r··s1Iin·e1iyiz··c .... ·1 

arısının m ek- Kil.~ilk··~~;~k"J;;;-~;d~ •terke 
ltıpJar açabilir mi? 

• b11 
lll ~\lale stanbullulardan bazdarı 
~bet cevap veriyor ve çünkü 

t ayat değişmiştir, diyorlar 
~1~:~12,. adliyesini ve ayan 1 biisbütün değitir. Çünkü his man· 
~t? dün~~k~~ar eden bir mese· tıktan anlamaz. Esasen bu suali
~ lık: a· u nushamızda bahset- nizi biraz teımil ederek ,u suretle 
~ktı.ıbu lt erkek karısına gelen de sorabiliriz: 

dıl'? açar mı, açmak-ta haklı Evli bir kadın kocası ile sokak-
k ~ı.ı 1 1

. ta giderken tanıdığı bir erkekle 
~ltl'eua 1 İstanbul da bazı konuşabilir mi? 
~'Pl~rı ~orduk. Bize verdikleri Bundan belki on sene evvel 

ercediyoruz · 
~ . 

~: ~kat v:sf·*A ~ B 
ı zız ey diyor 

tld' lütk k 
"'· ~iı.ı anunlarının vermi§ 
·~ ıa}'h· tıı lİle . a ı:;rete nazaran bir 
~l\ ~ t~nde hiç bir erkek ka
~" e tuplarını aç:ımaz. 

~t'-(1~ .. • • 

) dı) llıuallimlerinden Murat 
Li '~ki: 
~ t,Ji Un noktai nazarına göre 
~ 11lt tç erkek lcarısının mektup· 
~ k d~'?~ı. Ama ... Ben bir evli 
~da ~·lı~. Karı.m olsa idi ve 
~P 1enı şüphelendirecelt bir 

&. aa 'd' 'd' ? C1,., bil • 1 ım, açar mı ı ım. 
"iti~ tınıyorum. Fakat şimdi 

\ th'Yı düşünüyorum da, his-
' ··•a"}" g Up olarak acarım di-. ~ ' 

\~ta •• "" 
~İiec Fermenecilerde 14 No. 
' &.tdan Kemnl Bey diyor 

~1~~1.1 v . 
·:<JJt tk_ azı yeti iki noktadan 

'lllek icap eder: 
~ ve ad t. 

t biihu medeni Türk kadınla· 
~~ hlssa evli kadınlara da 
~ltd· aklar bah~etmiştir. 
i ''Ye ın 1. . • . k d ~eti ec ısıne ıştıra e en, 

~ ~1 erde aza veya reiG olan 
ltı b~ temas ettiği arkadaşla

•\d. &ı..,.,~r Ç.ok mektuplar alabi-
~ t ttti:~ı arkada~ kelimesinin 
'r dertte~ .mana kadın veya er· 
~tıi h· tır. 

böyle bir sual sormağa bile cesa· 
ret edemezdik. Bugün tereddütle 
soruyoruz. Fakat yarın bu kendi· 

liğinden hallediLmiş vaziyette kar
~ımıza çıkacak-tır. 

Bugün yetİ§en nesil yarın bunu 
dütünemiyecektir bile.... Çünkü 
bugün mektepte muhtelit olarak 

okuyan kız ve erkek talebe arka
daştır. Lisenin birinci sınıfından 
darülfünunun son sınıfına kadar 

tamam on sene arkadatlık eden 
bir kız mektqpten çıktıktan aonra 
evlenecektir. Bu takdirde evlen-
dikten bir kaç sene sonra kocası 

ile giderken mektep arkadaşı olan 
erkeğe sokakta rasgelirse konuşa· 
cak mıdır? Konuşmıyacak mıdır? 

Gayet tabii konuşacaktır. Nite
kim o kadının kocası, kadının ar
kada§ı olan erkeğin karısının da 
mektep arkada~ı olabilir. O za
man erkek bu kadınla konu~maz 
mı? 

Gayet tabii konutacaktır. 

Memeden kesilen çocukların 
gıdası meselesi pek mühimdir. 
Küçük çocukların yüzde doksanı 
bu anlaı-ında (bağırsak) hastalık· 
lan geçirirler. Bu yüzden de ço
cuk vefiyatı pek ziyade olur. He· 
nüz yürümiyen küçüklere, yemek 
yedirmek tehlikelidir. Ekser va-

Jideler bu hususa dikkat etmezler. 
Onların zuumlarınca, çocuk yağlı 

özlü yerse, fayda görür. Halbuki 
bu nazariye bir akistir. Burada 

küçük çocuklar için, (tirit) ve ya 
6t suyu mükemmel gıda yerine ge-

çecek olan sıhhi ve fenni bir u· 
sulden bahsediyoruz. Genç ve tec· 

rübesiz valideler, çocuklarını bu 
çorba ile besliyecek olurlarsa, ev

latlarının sihhatine nafi harekette 
bulunmuş olurlar. 

Miktarları 30 gramı tecavüz et· 
memek üzere mercimek kuru no· 

' 
hut, kuru f asulya, parçalanmıt 
mısır huğlayı, Nemse arpası ve 

bildiğimiz buğdayı bir miktar ke
mikli et ile bir litre suda ki buçuk 
üç saat kaynattıktan ve içine de 

dört buçulı::, beş gram tuz atarak 
güzelce karıştırdıktan sonra, ço· 

cuklarına yedire~ek olurlarsa, ev .. 

latlarının cüz'i Lir zaman zarfın
da sihhatçe fevkalade terakki et-

tiğini görmüt olurlar. 

Kükürt banyosu 
Kansız ve zayıf olanların kü· 

kürtlü banyolara ihtiyacı derki.r-

dır. Hele §U zamanda, kesesi ve 
bütçesi müsaade etmiyenlerin en
dişeye kapılmalarına hiç tc lüzum 

yoktur. Zevciniz, zayıf mıdır? 
Doktorlar kükürt kapbcalarına 

gitmesini mi tavsiye ediyorlar. 
Merak etmeyiniz. Kolayı vardır. 

Bir adet sırlı banyo tedarik eder· 
seniz, bu mühim gaileyi evinizde 

başarırsınız. Banyo sırlı olmak 
şartile güzelce sıcak su ile doldu
runuz. İçine (100) gram (Tri ısül-

für dö potasyüm) atınız. Hem kü
kürt kaplıcalarında banyo etmiş 

olursunuz, hem de cildinizde arıza 
ların inkişafına mani olmuş olur-'ll ~'İtte1t.bir fark olmaksızın 

t~ 'l'ltad ır çok erkeklerden ı~a
~bilit atları gibi mektuplar 
Q~ • 

~ h ~ekt 

sun uz. 
İşte mektup meselesi de bu itin 

aynidir. Bugün henüz hiılerimize "' U IMB llllllfMiiWWWMiilliiiiN"""'lllllllllllRURln:tllflHll' IUIUIHllttffftUllUI 

hakim ola.mıyaralc: tereddütle sor· halledecek ve kanun ile adetin em \ tle11d. ~Plar belki de kocasını 
~İa ~tır. Fakat o zaman işin 

ahi) olur ki... Vaziyet 
duğumuz bu meseleyi kanun kö- ri mucibince hiç bir erkek karısı· 
künden hallettiği ıçın zaman da ı nın mektuplarını açamıyacaktır. 

~ ~rıen Lüpenin yeni . bir macerası - 28 

l.\~k • .A~ı:ıs föptQJC,. 1ii.d~ çeoiwc.: la. 
, ~İlıe

1 

&~cak bir müddet sonra lunu bağlarken, bir taraftan da İ· 
ıJ~ ~ İdiRe ebiJmişti. Bu bir rü· ri Polu polise tevkif ettirmeğe ça· 

'lldı:' aliyır •. Silkindi ve mı- lı~an bir serseri?! ••• 
tl li Marki durdu .. Raolün bu yap· 
i ;11t ı~'Yır, hayır.. insan önüne tıklarını sayarken, kendisini dü-
~, d l{end. . . .. k d a . . 
) ()~ ısını teslim edemez, i- şunme ten e menne ememı~tı. 
~~ı ellle H M f'h d 0 ·1· · 

'- l{ •• ~. oş kendisine söy· - aama ı , ıye ı ave ettı, 
' ~e :ıuhi.nı bir şey de yoktu kuvvetli ve mühim bir adam doğ· 
teıt-ik e olsa, bu cins adamlar· ruıu, hatta harıkulade bir adam .. 
,dttai 

1 
t'llesa.j tehlikeliydi .. Sen Antonin hafif bir aksi sada gibi 

~· n Antonin?. Senin fikrin mırıldanarak tekrar etti: 
• tı~,... - Harıkulade bir adam!. 
·~d ··•n 

diitl •uıuyordu. Nihayet, 
'- ecev 

l!·ı ap verdi: 
f· 1 !ne 1krittı tn, •üt baba... Benim 
'-fti l'ok ! 

iri Pol'un peşinde 
Raul ile noter Odijan'ın görüı· 

meleri kısa oldu .. Noter tamamen 
lüzumsuz bir kaç sual sordu. Raol 
vakur ve kat'i cevaplarla mukabe
le etti .. Sonra noter bir takım kır
tasi iıler yaptı.. Raul imzaladı .. 
Sonra otomobiline binerek Vitiye 
gitti, Yemek yedi. Saat on bire 
doğru, Volnik §atoıuna döndü ... 
Şatonun etrafını tetkik etmi§tİ. U· 
çun1mun olduğu tarafta lc:üçük bir 

geçit vardı .. Fakat kayalık dim· 
dik yükseliyordu, ve buraya, Ra
oldan ba§ka kimse tırmanamazdı. 

Raol, buradan 9atonun bahçe
sine kimse görünmeden girdi ve 
Jorjöre'nin bağlı olduğu yere git
ti. Polis müfetti!i kalıp gibi ya.· 
tıyordu .. Raol iğildi. ve kulağına 

- Ben, demin size bir kaç sa· 
atlik bir istirahat uykusu temin et
mit olan adamım. Hala uslu us
lu ve mışıl mı~ıl uyuduğunuzu 
görerek memnun oldum. Onun i· 
çin size janbon, peynir ve kırmızı 
§arap getirdim .. 

Diyerek Jorjöre'nin ağzından 
tıkacı çıkardı. Fakat polis müfet
titi o kadar kızmıstı ki, 1:P""' ;V·,. 

edeceği yerde, Raole bir sürü kü
für yağdırmıya başladı. Raol gül· 
mekle mukabele etti: 

- Mademki, dedi, karnınız aç 
değil.. Zorlamıyalım, sonra mide
niz ağrır .. Sizi rahatsız ettim, af
edersiniz .• 

Ve tekra tıkacı ağzına yerle§· 
tirdi. İpleri muayene etti, fatoya 
doğru yürüdü. 

Bahçede çıt yoktu. Şatonun 
her tarafı karanlıktı. Bir ıtık gö· 

Sahife 9 

Yunanistanda intihap 
250 meb'us intihap edilecek 

Atina, (Hususi) - Siyasi fır· 
kaları birbirine dü~üren ve asker
lerin de işe karışmalarını icap et
tiren Meclisi Meb'usan intihaba
tmm neşrolunan emirnamelere 
göre 25 Eylülde yapılacağı ma
lumdur. 

Dahiliye Nezareti bütün neza
retlerle, valileri bir tamim ile key
fiyetten haberdar ederek yeni 
Meclisi Meb'usanın 24 T eşriniev
velde içtima edeceğini bildirmiş
tir. Dahiliye Nezareti, Adliye Ne· 
zaretine gönderdiği tamimde in· 
tihabatı müteakıp, mazbataların 

serian hazırlanması ve bundan 
sonra, yeniden intihap daireleri 
teıbiti hususunda vukubulacak 
müracaatların nazarı itibara alın
mamasını, muamelelerin intihaba 
ta başlandığı için durdurulmasını 
istemiıtir. 

Bu emirnamelerden birine gö
re intihap dairelerin sabah sa
at 7,17 de açılacak öğleden sonra 
saat 1,15 de kapanarak reylerin 
.sayılmasına başlanacaktır. 

Meclisi Meb'uaan azalarının in
tihabı gününde intihabat katalok
larının üçüncü sırasında bazı şe
hirlerde de 30 ayan iza11 intihap 
olunacaktır. Ayan azası intihap 
edecek dairelerin isimleri ve inti
hap eyJiyeceklerİ aza adetleri f Un• 
lardır: 

Selanik dairesi 7, Mesina daire
si 4, Y eniıehir dairesi 4, Etoliyas 
dairesi 3, Korent dairesi 3, Kava· 
la dairesi 2, Trakya dairesi 2, 
Hanya dairesi 2, Sakız dairesi 1, 
Zakintos dairesi 1, Selanik Muse
vi cemaati 1. 

Diğer bir emirname ile bütün 
Yunaniatanda yapılacak Meclisi 
Meb'usan intihabatında 250 meb
us' intihap olunacaktır. Bu meb'
usların cetveli de dairelerin nü
fuslarına göre şu surette tertip o· 
lunmu9tur: 

Atina 22, Pirea l 2, Ati ki 8 F o· 
kidos 8, Evcyas 6, Korent 6, Ar
kadya 6, Lakonias 6, Mesinaı 10, 
Ahayaı 7, Epiyu 5, Akarnanias 
9, Zakintos 1, Kefalonias 3, Kor· 
fo 4, Yanya 7, Prevze 5, Y enite· 
hir 11, Tırhala 8, Kozana 7, Se· 
li.nik 15, Karaferye 4, Halkidik 
2, Vodine 4, Filorine 5, Serez 7, 
Sikladyon 5, Limni 6, Sisam 3, 
Sakız 3, Hanya 4, Kandiye 5, La· 

-
rünmiyordu. Raol, gündüzden ta.· 
sarladığı bir yerden, bir merdiven 
sırtlıyarak, Markinin uyuduğu o· 
danın penceresine dayadı, çıktı ... 
Yaz gecesi olduğu için pencere· 
ler kamilen açıktı. Binaenaleyh i· 
çeriye kolayca girmek kabildi ve 
Raol tereddüt etmedi. 

Marki uyuyordu. Muntazam bir 
surette nefes ahtı bunu ispat edi
yordu. Raol cep fenerini çıkara· 
rak yaktı ve karyolanın ayak ucun 
da, Markinin elbiselerinin asılı 
olduğunu gördü. 

Ceketin cebinden cüzdanı çıka· 
ran Raol, içinde, Antonin'in an· 
nesinin MC\rkiye yazdığı mektubu 
bulmu§tu. Esasen aradığı da bu 
idi. Okudu, ve içinden : 

- Tam dü~ündüğüm gibi, de
di, bu zavallı kadın da vaktile 
Markinin sayısız metereslerinden 
birisi ir.:niş. Demek Antonin de kı
zı .... Tamam! 

Raol her ıeyi yerli yerine bırak
tıktan sonra odadan çıkıp indi. 

Bu sefer üç pencere öteye, 
merdiveni dayadı. Burası genç 
kızın odasıydı .• 

Raol aynı ko)iylıkla odaya ıir· 

şit 3 Retmo 3 , Dedeağaç 4, Gü· 
milcine 4, Drama 4, Kavala 5 . 

Bunlardan başka nüfusları na• 
zarı itibara alırumıyarak kanunu 
mahsus mucibince İdra Adası 3, 
Speçya. 2, lpsara 2, Selanik Muıe· 
vileri 2, ve Trakya Türkleri 4 
meb'us intihap eyliyeceklerdir. 

Gazeteler Dahiliye Nezaretinin 
muhtelif mahallerdeki asayif kuv 
vetleri kumandanlarının (Polis 
ve jandarma) tahvil ve tebdilleri 
hakkında ihzar eylediği listeyi 
ne,retmekte ve bu şeklin, memle• 
ket için eski sistemlere rücuu gös• 
teren bir adım olduğunu yazarak 
Dahiliye Nazırı Mösyö Çrimoko· 
sa hücum etmektedirler. 

Daima buhranlı zamanlarda 
Adliye ve Dahiliye Nezaretlerin· 
den birini deruhte ve idare eden 
den herhangi bir tebdil ve ta.hvi• 
lin yapılmaması lazım geldiği, fa· 
kat nazırın, komisyonun hu sala
hiyetini nezederek kendi reyile ha 
reket eylediği yazılmaktadır. 

.y. "' ~ 

intihabat ba!lamı~tır, Dahiliye 
Nezareti bu işlerin vazife itibari· 
le amiridir ve lüzum gördüğü e• 
mirleri neşreylemektedir. 

Bir yeni emirle memurlara inti· 
habat müddetince mezuniyet ve· 
rilmemesi ve mezun olanların da 
vazifeleri batına avdetleri isten• 
mektedir. 

Siyasi fırkalar bu arada mahal· 
lelerde nümayi~ merkezleri te~ki· 
line başlamışlar ve Mangorofor 
namı verilen adamlarını f aaliye· 
te getirmişlerdir. Mangorofor de· 
mek, eli sopalı, be1i kamalı, ba~ı 
dumanlı, her dem çatmağa vur· 
maya, kırmaya, dövmeğe ve dö· 
vülmeğe amade serden geçti de· 
mektir. 

Bunlar, mensup oldukları fırka 
hesabına kabadayılık yapmakta 
ve muayyen bir yevmiye aldıktan 
baıka, iateleri de temin olunmak• 
tadır. 

Bunların en çok iltifat ettikleri 
tey Kokoreç ve Reçine namı veri· 

len bir nevi taraptır. Bunlara faz• 
la. inhimak gösteren bir çok işsiz 
olduğundan fırkaların Mangoro• 

for kadroları §İmdiden dolmuı gi• 
bidir. 

mit ve lambasını yakmıştı. Hafif 
ı§ığın altında, genç kız sarı ıa!rla· 
rı perişan, yüzü duvara dönük u• 
yuyordu. 

Raol bir dakika bekledi. Bir da· 
kika daha bekledi.. Bir üçüncü 
dakika daha.. Niçin kıpırdamı
yordu?. Niçin genç kızın müdafa
asız bir vaziyette yattığı bu yata• 
ğa doğru ilerlemiyordu?. Geçen 
aksam Markinin yazıhanesinde 

• 1 

onun, kollarının arasında bir an 
kendinden geçtiğini , elini avuçla· 
rına terkettiğini hatırlamıyor mıy· 
d?. Niçin fırsattan İ&tifade etmt• 
yordu?. Gündüzkü h~yecanlı mü· 

manaatine rağmen Antonin'in ar• 
tık mümanaat etmiyeceğine emin 
değil miydi?. 

Raol daha fazla beklemedi. Ge
ri dönerek merdivenden indi ve 
şatodan çıktı. 

- Vay, vay, vay .. diye söylen· 
di, insan hazan :kendini kurnaz 
zannediyor amma, bir armuttan 
farkı olmıyor. Mesela fakir kulu
nuz .. Öyle ceğil miya ?. Istesey· 
dim, elimdeydi. Fakat mesele tu 
ki insan her zaml\n istemek iste-
yemiyor. (Devamı var) 

., 
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IDU, ıarar etmeyiniz. Suphi Bey· 
llf'endi bu sabah pek meıgul, mü· 
hlm bir davası var, onu tetkik edi
ı,or, kiınaeyi kabul edemez. 

Ziyaretçi, kitibi yakasından tut 
tulu sibi fırlattı, kitip, korido
l'UD nihayetinde duran portmanto· 
p çarptı,. ve küt ..• diye yere yu
~arlandı. 

Bu aürültüye davavekili Suphi 
Beyin kapısı açıldı ve Suphi Bey 
batını uzatarak ıordu: 

, -Bu ne?. Ne oluyoruz?. 
t Ziyaretçi, ıayet sakin bir ıuret· 
te cevap verdi: 

- Bir teY yok üstadım! Kınlan 
~öldilen bir teY yok.. Sade kiti· 
biais, çok yorgun olacak ki bir 
tGrlü ayakta duramıyor. Her halde 
l>eni tamdmız zannederim. 

' - HaJ'll' !. 
T - Nuıl olur efendim?. iyi ha· 
tmuz ... Ben Şemıi.. Bundan üç 
tene enel beraet ettirmiftiniz .• 
Parlak müdaf aanızı bir türlü unu· 
budun. Ve doiruau siz olmuay· 
i-IIDIZ ... Neyse, o ıün size hayran 
!D1muttum ve onun için gelip ıizi 
lnddum. 
~ - E, buyurunuz içeriye ..• 
r Suphi Beyin iı odası temiz ve 
JGzeldi. Duvarlarda iyi bir zevk i· 

ı 

facle eden tablolar vardı .. Bir ta· 
rafta kütüphane, bir tarafta da 
Mhfrkaaa !. 

:A'Yllkat derhal ıordu: 
r - Gene mi fena bir vaziyete 
~:: .... Ü ? ll~UD z •• 

Ziyaretçi hldaetlendi: 
r - Ne münasebet efendim?. Bu· 
D11 aa kim aöyledi?. 
~ Hiç. .kimıe.. Fakat buraya 

~lditinize göre .. 
- Geldimıe, fÖyle bir ahpapça 

ionutalım diye ıeldim .. 
:4.:vulrat kqlannı çatmıttı .. 

§emıi bunu gördü ve: 
- Merak etmeyiniz, dedi, ıiz· 

aen para falan iıtiyecek delilim ... 
PM1l, namusumla para kazanı· 

ıorum··· 
ı - Ne yapıyorsunuz? • 
rı - Kualarm hırsızlar tarafın
C!aa açılmamasını temin edecek 
Iİulmt bir alet ıatıyorum. 

.• -Ne? 
ıl - Malim ya, bendeniz bir .... 
11 

nilltahusıımı.. Y aktile bakalım 
' nanl açılıyor diye bir çok kasalar 

~ t ~fbm. Bunun için itin ehliyim. 
~c:a bir alet icat ettim, kolayca-

.~ 7Wlettiriliyor, on dakı"ka ıür· 
Jnbor !>ile.. Artık ondan sonra, 
tn mahir kua hırsızı gelıin de aç
~ bakalım .. Anladınız mı? .. lıte 
liimun için tanıdıklan dolaııyo..a.. Belki hu icadım ıizi de ali
War eder diye .;ze de ujradım. 

Be • ih • k' - Dllll tlyacDD )'O • • 

- Emin misiniz? • 
r - Benim kasadan iDi?. Elbet 
imini•. Bir &nerikan markuı· 
air. j\çılmaamın imkim yok! •• 

- Belki •İzi· aldatmıt olabilir· 
ler .. 

- Belki, füat timclilik pek 
•....W oldujum için.. 

- Peki ••• P.U.. Zaran yok ... 
Fada brq edecek deiilim. Fakat 
l>1r Clefa oleun icacl11D& bir söz at• 
1DJf olaaydnuz.. Son pitJD&Dlık 
fayda •ermez.. Bana inanuuz.. 
Her halde ıize kartımı hD"alayo· 
rum .. Belki li:um olur. 
l ••• 
ı Erteai aahalı, Suphi Bey oduı
.. &irince hayretle baiırdı: · 

- v., eamm, ba11 aoymuı· 
lar!. 
l F"ıhkib, liua, kötede, ~ı· 

25 Aluatos 26 Alusto• 
22 Rebi.ahir 23 Rebi.ahir 

ıı açık duruyordu .. Dosyalar yer· 
lerde ıürünüyordu. Fakat eıham 
ve tahvilat ortada yoktu .. 

Avukat, kaıayı muayene etti ... 
izler aradı .. Aklına mütema~iyen 
Şemsinin: 

- Ben itin ehliyim ! . 
Sözü geliyordu .. Nihayet "mu· 

hakkak odur,, diye karar verdi ve 
derhal telefonla polis çağırdı .• Po· 
liıler geldiler, muayene ettiler Te 

Gtbı dotuıu 

GOD b&bf& 

Sabah D&DlUI 

011• .. 
lklndl • 
Akp.m • 

Yam • 
tmalr • 
Y&lm seçen 

5,20 
18.54 
3.28 

12,16 
16,01 
1854 
20,33 

331 
\ 

5.21 
18,52 
3,30 

12,16 
16,00 
18,52 
20,3~ 

3,32 

11ğrr eti, 9000 piriDç, 5000 kuru fuulya, ~ ıek~, tOOO ktf 
cimek, 800 nohut, 6500 sade yeJ, 1900 zeytın yag,k alı ,.rfl' 
pe)niri, lOOO beyaz peynir, 3600 sabun, 4000 un, ; jçİD W! 
mlaakaaaya konulmuttur. 1 alip olanlar prtoame al .,ayı , 
gün Levazım mUdOrlilğllne milracaat etmeli ve münak 1ıt11bd i1' 
mek için de 3437,S liralık teminat makbuz veya ~e e k•cl" 
teklif mektuplanm 29·8-932 pazırteli ıtmtı aaat on ef 

230 
GUnler' Jm daimi encümene vermelidirler. 3886) 

Y&lm ka1&D 
} 136 135 

GQnlert 

usulden olduğu veçhile sordular: ı•-----------...ıı•ı 
HAV Jı.. - Dl'Jl aıc&klık uaml 29, aagart 

- Kimseden bir f Üpheniz var 21 derece olar&J&: tu'tıtt edllmlftır. BusQD 

mı?. 

Beyotlu Belediyesinden: Tarla hafi Halepli sok•~0:,.. pi',. 
ve adt kaldınm tamirata bedeli keşfi olan 520 lira nzer:eıi ., 
zarlıkla ihale edileceğinden taliplerin 27-~-932 cuaıı (4'42' 
aaat 15 te daire encllmenine mOracaıtlan ılln olunur. U, 

Bqiktq Belecliyesiaden: üqiktaı Şenlikdede maba ..,ik'ıl . 
Suphi Bey bir an tereddüt et· 

ri1qlr mUtehavvll uec:ek, hava eberiyeUe 
açık olacaktır • k w • • • • kt · 75 aıetre 4 Maçka meydan ıo agınm tamuı ıçın mu azı 

9
. 932 r 

ti. Nihayet: 
- Hayır, dedi,, yok!. 
Suphi Bey vaktile hapisten kur· 

·-~~~~~--~~~~~~ 

RADYO J 
._I -----Bupa 

taı pazarlıkla mObayaa edileceğinden talip olanların ~ ~ 
zar gllnü ıaat 16 da daire encümenine müracaatları ıliD (4"8) 

esiDİll .--tarmıt olduğu bir adamı ele ver· lSTANBUL _ ıa din 19 a kadar srama· 
mektenbir nevi çekiniyor, poliıin ton - 19,30 dan 20,ao a kadar Nezihe Ha

bu i•i kendi kendine halledebile· mm taratmdan Saz - 20,ao dan 21 e kadar 

8 efi k taf belediJeaindea: Sqiktq Uı:uncaova cadd ~it 
dınmları tamir edilmek &zere 7~ metre mik'ap taş ~ ... ",;/ı 
1110bayaa edilecejinden talip olanlann 4-9-932 pazar ~ 

:s' gram&fObla opera - ıı den 22 19 kadar 
ceiini ümit ve temenni ediyordu. Vildan Nlvul Bev ve Flkrive Hamın tara-

Aktam oldu. Hiç bir netice çık· tından Saz - :n den 22,40 a kadar Orkea
tra. 

14 te daire enc&meaiae mlracıRtlan ilin olunur. (4239) ~ 
Yenikly'de inp eclilece~ ilk mektep binası kapıh ~ 

mBaakauya konmGflm. Taltp olanlar ıartname almak ~t 
enakmı germek &sere her rUn Levazım MildllrlllrUne. 111~ 
etmeli mDnak•NJa sümek için de teklif edeceklerı . '1, 
% 7,5 niabetilMle temiaat makbuz veya mektubu ile teklif~ 
tuplara tS.9·932 PertemtM gilnli saat on beıe kadar 

madı .. Yalnız poliı komiseri gel· 
ViYANA (617,2 m.) - 12,SO Kamer -

mit ve Suphi Beye: ıa,40 Emil Sauer - 14,10 Mu.iki - 18,20 

- [ye giderken, demitti, bir Şarkı - 11,as Konaer - 21 Orketıtn. kon-

h ld aer - 23 Konaer. teYe dokunmayınız er fey o u· 
BÜKREŞ (39',2 m.) - ıa Plak - H 

ğu halde kalsın.. Malum ya, ilk Plt.k _ 18 Konaer _ 19,10 Konaer - .20,40 

tetki~te gözden kaçmıt bir iz.. Pt&k - 21 Orkeatra ıcomert - 21,415 Ta-

k b raımJ - 22,10 Konaer. Suphi Bey ~miaerden ir po· 
Encllmeae •ermeJiclirler. (4341) J. 

Bqiktq Belediyuiadea: Ortak&yde Mlieı.zin tokağı~~ 
için muktazi 75 metre mik'abı taı pazarlıkla mübayaa. r;:J 
ğiaden talip olaelum 4-9-932 pazar ııtınıı nal 15 le da: '/ 
menine mDracaatları illa olunur. (4S40) ~, 

BUOAPEŞTE (~,15 m.) - 10,115 Kouer 
liı hafiyelik derai almamak için _ 13,05 Konaer - 11 Pltk - 1U5 Salon 

"peki, peki,, diyerek sözünü keı· ork.truı - 21 Oda mu.iki.ı - 22 Komer 

k Çlpıı mmılldlıl. mit, ve yıı.zıhaneıini kapayara e· 
KOSKOVA (1304 m.) - 13 Haberler -

vine dönmüıtü. ııs Kuaikl - 11,10 ı.ruafkf - 18 Kuatkf -

19,10 Kualkl - 20,10 Kuatkl - 22.N Kızıl Jstanbul 4 cü krı memurluğundan: • • • 
Y--Lan-IDI' 'n kapısını henüz meydan. Temamına 52618 eUi iki bin 
a&nı - VA.RŞOVA (Hll m.) - ıs.~ PWl - •-=- li ,_ t 

k. S h · B 14,~ Kuatkı - ıs,10 Pllk - 18 Soıo kon· alb yüz 00 ICa~ ra aıyme 
l:al!lamen açmamıttı 1

' up 
1 

• ar _ 19,20 Dam - 21 Komer - 23 Dana takdir edilen Beyoğlunda Y a:acı 
bir ııçrayıfta içeri girdi: - 2uo Dana. mahallesinde LGlecihandek cad· 

- Bu olur ıey değil!. KON1GVOBTERHAVZEN (106 ,m.) - desiııde ve Matcri çıkmazı ıoka· 
D lq k b kt " k T Jl.mnuUk - 7,15 Koneer - 13 PWc -

ün a am açı ıra ıgı asanın 115 Kamer _ 11.so Kamer - 19 ı.ruıdk.I - ğında eski 2, 4, 6 ve yeni 2, 2, 
kapıamı meçhul hir el kapatmıttı. 22 x.... - tUO Kcımer. l -.umarıa~ marakkam b.ıden 
Hemen kasanm yanına· g~derek J' Rl8 00'25 m.) - 20-.AAJt.~ 20,4~ fta- Hatice Hanım valcfrndın 247 Ye 

açmak istedi.. Fakat açamadı... ber - 21 Tiyatro - 21•30 Haber - 22'1ô nefsi haremeyiu vakfından 505 
Haber - %2,30 Plak. 

Koıkoca kasanın kaim kapağını, zira ve icueli mukaddema iki 
küçücek bir alet kapatınıı ve bir B Q R S A bap hane •e bir bap mapza ile 
türlü açılmıyordu. 1•- ___ , maa d&kkla hue Kuareto na• 

Artık bu sefer, Suphi Bey daya· 24 Atuatos 1982 mile maruf mu dlkkln bir bap 
namadı ve derhal telefona atlıya· 11-------__,,~--- aparbmanm tamammın 240 hiae 

·~--~~"-•-k_•_t ___ <_s._n_,, ______ 
11 

ı"tiL-~•- 27 L!----! •-k artır-rak komiseri buldu: ,. v.nıc wua1 "" 

K B be S b. Kuruş Kuru• ~ nzeclllq olup 1 EJlll - omiaer ey, n up ı, •· 
93 

a.--:u_..1_ .......... mea clivaa---•--t D·· .__ lan avu'--"' 20 f . Fransız 169.- 1 şllln Av. !7,- .... llUllUV ,__ 

Y11A11 •• un &alUJ açı ~.. 1 sımt11 740- 1 paıeta n.- bueye talik edilerek 18 EJlll 
Evet.. Hıraa tekrar gelmiJ, fakat ı Dolar !13,- : ::, ~·: 932 tarihine mllaadJf Pazar gOnl 
bu Hfer kasayı kapatmıf. Açmak 20 Utet tı7,- ı petıgö 3!.- ıaat 14 den 17 ye kadar lataııbal 
da mümkün deği), ~ira bir emni· !O f. Belçika ı 17,- 20 ı ey 2s,-

4 
cU icra ..1-=-eaiode .... ı. artırma 

B L ıo drahmi 29,- !O dinar 70,- .,... ~ 
yet kilidi ko}'llluf .. EYeL. u, o .. a 20 lsvi're 824.- 1 fftTOHÇ .- ile 1ablacaktir. Arbrma ikincidir. 
olsa eski müıterilerimden Ş8mai 20 leva 211,- ı Altın m.- Birinci arbrmada bin befYllz 1500 
isminde birisidir. Galatada, Yük- ~~:~:Çek ,:::: : :.=~e ı:!:: liraya talip çıkauf olup bakerre 
sek kaldmmda bir otelde otura- ıa...::___~__:_.:.. _ _ ___ ___ -11 en ,.ok artıramn Bzeriade bıra· 

Çek flatlan (bp. U. 16) T 

yor. kılacakbr. Aarbmaya iıtirak ilin 
Parla it Ol Praf 15,91H b 

Suphi Bey telefonu kapadı ve , mıdra 735.- Ylyuı 4,0511 tablan hissenin kıymeti mu &m· 
mınldandı: Neyyork o,47,16 Madrtt M679 minesine muıip mikcLvdan % 7 

_Kabahat benim değil, artık.. Mf'lno 9,tsso ~erlin 1,9813 teminat ile mtıteraldm verıi Ye 
Brltset U983 1 "~· 4.ttts belediye resimleri vakıf icareai 

74625 re,te 3.8130 mOıteriye aittir. icra ve ifllı 
Clııene 2.4273 Blikreş ıı,707S kanunmua 19 dl macldeaiae tev· 

• • • 
Polislerin öniformelan arasın· 

At!aa 

dan ıayet ıakin bir ıurette ilerle· 
di. Asabi parmaklarım, emniyet 

Sofyı 66.3815 Relım 29.2784 fik L -lrla . _:11 _...:1_ 
.Amsterdım t 1721 Moskovı 1089,SO 

0 

BD 'M rl tapu M~uc aa-
Esllam kilidinin üzerinde sezdirdi; ma· 11--------=--=-----:--ı 

iş lıaakası 95,- Terkos 28.-
deni, hafif ltir 9e9 duyuldu, kM&· Anadolu 19,- çimento Ar. 9,'4-0 

mn kapısı açılc:lı, ve Şemai gayet Reji <f.30 r nyon dey. ~f .oo 
zarif bir i-•etle kasanın içini Şir.hayriye ıuo Sark dey. uo 

T-" Tramny 45,SO ı falya 2,-
s&tercli: 

limumt slgonı ı 1.2 ' ~ark m. ceza 95,-. 
- Bakınız. Sayabilininiz. Hep· ılı-..:..".:..:om.:.:.:o:.::.m.:.:.ı __ " _· ı_o _ _ T_.ı_er_on ___ H_.s_s _

11 ıi tamam ve yerli yerinde duru· TahvlUer 
yor •• 

Filhakika çalman e.ham ve tah
vilit, yerdeki doıyalar1a beraber 
eıki yerlerinde, sıralanmıt duru· 
yorlardı. 

Şem.i ilive etti: 
- Gördünüz ya, icat ettilim 

aleti artık bilfiil tecrübe ettiniz .• 
Müesıeıem, her türlü reklam uau· 
lünü mübah telakki eder. Omit 
ediyorum ki bu emniyet kilidin· 
den bir tane alır, ve ahpaplarlDI· 
za da tavıiye edeniniz. "Şemıi 
emniyet kilidi,, ile zeqinler rahat 
rahat UJ.117abilirler • 

Jstlkrezlar 

lst. dahili - ı 
~ark d.yollan S,80 
D.Mavah1ılde !OJIO 
Gilrnrlikler ~.ıo 

Sıydl mahl 4.'25 
Baldıt. 4..SO 
.Asterl)~ 

Elettkrf 

Tram\•ay <f,gs 
Tüne1 5,-
Rt1ıtnn 18,~ 

.Aııdolu ı ıı,80 

" .il 33. 
. mftmessfl 33 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dehin H..t.ıltkler Mlltehaaaısı 

Cumadan maada her gün itledee 
IOllJ'& aat (UI dan 5 e kadar Iatu. 
bulda DmL.,..luda 118 aumaralı im 
•al kabinesinde dahili llastahklan 
._,_. n tecıan "er. T~letn: ı. 
tuhl. (Z,"•>· 

bit oJma,aa ipotekti alacakldar 
ile diğer allkadanam Ye irtifak 
hıkln aahiplerioia bu hakları n 
buauUe faiz ve meaarife dair olaa 
iddialarmı illa tarihinden itibaren 
20 giin içinde evrakı mOsbiteaile 
bildirmeleri llzımdır. Aksi hal
de haklan tapu ıicı11eıite sabit 
olmayanlar utıı bedelinin pay· 
laımasından hariç kalırlar. ALi· 
kadarlann ifhu madclei kanuniye 
tevfıki hareket etmeleri ve da
lla fazla malOmat aJmak iltiyea
JeriD 930 • 558 doa1a JJuma .... 
ile ~emuriyetimize mlracaatlan 
illa Olunar. (3864) 

~ cllzct.n 
EmJlk •e eytam bankastaclan 

aldıtaD 23 vacleli mftd•t DU• 

marala •e 12"ll taanaf ••chtı 
a__.ab dbdanı •Jİ ettim. Ye
llİlimi alacağmclaa eaki9İtlİD bale· 
mi o••ıdaja illa ederim. •3867) 

uda k&dcN ....... ff u..dtr• 

Liseler 
Alım Satım Kol 

yonundan : 'i. 
26.8.932 tarihinde ihale l 

mek izere kapalı zarf "J 
mevkii mtınakuaya ko~ 
teplerin Fizik alibna ~ 
mua •e dolaplann iball :.~ 
olaa 26181932 tarihinin 'JI 
mllıadif olduiu ·~~ 
31.8.932 teribine mila '.J 
tamba glnO ihale gliDO ,;( 
leoblt ecfilmit olmakla~ 
tabihen ilin olunur. (4F': 

~ 
Botıziçinde Kandillide~ 

tep sokağında 43 No. 111 ~ 
mukim iken elyevm ik•~ 
meçhul bulunan madaaı /... 

lstanbul ikinci icra Meaıu~ 

ı.tefan Ef. ye olan b~ 
dan dolaya pyian 111 d"~ 
olup tahtı hacze atınaD. d• fi 
lunda Şahkulu maballe5ıD .,e ~ 
ter çakmuı ıokapada 2~"' 
numaralarla murakkaaı ~ 
hanenin beneçhi talep 1,r 
çevrilme muamelesiae '1ı,ıl 
etmek Dzere mlittehaı ~ 
tevfikan 28-8-932 tari~ ıtl 
dif puar gln& ıaat ıo 1 ,., 

erbabı vukuf marifetile ti 
ıayn meakullta yaz'ıyed - Jıl 
diri lnymet muamelesi i;;-., / 
nacatı malumunuz otaı• 1~ 
baptaki ihbar varak.,.O•:.,.. ~ 
makamma kaim olnaık 4 t'sS' 
nen tebliği keyfiyet oluoııt· 

Beykoz sulh icrasından; ,IJI,, 
Bir borçtu dolafl lıtdpol ti 

lro!oaya, kalem, aablllls-32 U/ 
saire ıibi emvali~ ~~ ... .W. f.1 
hinde aaat lOda ~~ti 
tencUerde l11rcla•at tıcc• ~ 
ye Zafiri Bandırlllalı Ef;: _,., 
majaza11ada açık 8

':' iti~ 
tile utılacakbr abll~ 
rin o p •ezk41' 
..... .....,. iilD al .,., 



Vilayeti Encümeni 
Daimisinden: 

9' :::,. ı.......,.. ... _ ........ S!t'1 ıı.. !it ı. ... .,. bedeli kqifli 
tit İıata ele kiia sabık at6liye bina11nın tamirat ve tadilibna 
._....: at •ıneliyah olbaptaki keşfi mucibince 28 Ajuatoı 93l 
41eue llall aaat on ıekizde ihale edilmek Ozere yirmi ı&n 11tlld· 
.... ~ IDOnakaıaya konulmuıtur. Taliplerin mOnalcıa prtla· 
-... •ık ve pey ıürmek üzere bedeli kqfin ylıde yedi bu· 
~ "-. 250 lira teminat akçesi veya ayni miktarda banka 

bu de encOmeni daimi kalemine mOracaatları illn o!unur. 
~ (4332) 

etıköy Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
~ - Birinci ve ikinci devre mezuniyet imtihanlara Eyl610n 

2 IGno bqlayıp On beıinci rOnll nihayet bulıcakbr. 
""'- ...... Diier mnıflar1n ikmal imtihanları E y l 6 l O n ilk hafta• 

3 )apdacalcbr. 
S. - Mektebe devam eden leyli ve nehari talebe E y 1 6 1 il u 
~ l&n&nden ıek izinci güntl aktamma kadar her glln do
~~ikiye kadar mektep tababetiae mllracaatla ııbbl mu· 
......._ ._.....,~, ve on üçten on sekize kadar kayıtlarını tecdit etti• 
7"'1ır. 
~ ...... Bu müddet zarfında kayıtlarını tecdit ettirmemif olan 
'4,~ nehari talebe yerine yeniden mOracaat edenler alına-

":- Mektebfmiıin 9 1ene açılan ilk k111m d6rdlaca •e 
ınnflanna feyJI kıydo!unacak talebe ile orta ve lise sınıf. 

\..._ leyb ve nehari kaydolunacak talebenin E y l Ci 1 U n onun· 
~teıi gOnllnden on betinci pertembe gDn& akıamına 
\ 'st her ilin dokuzdan on ikiye kadar ııhhl muayeneleri Ye S: on sekize kadar kayıtJa11 yapdacakhr. Kaydolunacak 

L.a velileri, tahıil veaikalan ile hnviyet dladanı kartouuz 
~Oiraf yınlar1nda bulunacaktır. 

lep ~Yit Ye imtihanlar hakkında tıfailAt almak iatiyeaı.ria mek· 

6 
lreaine mllracaatlan. 

...... E J l i l il n üçüncü ıünli mektebimizde yapılacak mec· 
leyli mllaabaka imtihanına aireceklerin 11hhat raporlara ile, 

~ ati 1 mazbatası ve tabıil veaıikalarını A i u ı t o ı u n IQllUD• 

lllhıe kadar mektep idaresine vermeleri E y 1 6 1 O n tçlln
_ _ '-.... 11aarteıi gllnil ıaat sekiz buçukta mektepte hazır hulunmalan 

• (4231) 

.~ara afia Başmühendisliğinden: 
ci madde - Bedeli lıntfi ~1't lftPff' e9 ~' .,.. ..... 

taı ibzaratı mukavele tarihinden itibaren 45 gGa urfmcla 
edilmek llzr.re kapah zarf usulile 4·8-932 tarihinden 1-9-932 
e kadar 26 ıün mGddet!r rnünakauya konulmuıtur. Mil· 

~· dahil o!mak istiyen!er u1 : s: i kqfia yOzde yedi buçuju oJaa 1783 lira 50 kuıapa 
~ ldarei Hunıiyui hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair 
' ıenedini nya milll bankalardan birinin temiaat mektu-
~ u:.-at milli abam mukabili Mubaaebei Huauai1eclen alma· 

il.L ~llıaberi ibraz etmeleri lhımdır • 
---~~adde - Milnakua evrakı keıfiye ve tvaiti mabeau· 

n_ --.ıikan icra edilecektir . 

~madde - Talipler 661 numarab mllnakıaa •• ibale 

1 
onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapaJı 

,g.932 perfembe ıDnü aaat 15 e kadar Viflyet Daimi 
~--·-·· Reialiğiae makbuz mukabilinde tevdi edeeeklerclir. 

\fu. nen madde - Manakaıa 1·9 932 perwemhe f&nO Anka· 
...:•ti Daimi Enc8meni11de Jıpılacıktrr • 
~ ti •adde - Evrakı ketfiye ve projeyi f6rmek veya daba 

iL_ .. ıtmat almak iltiyenleria her il• Aakara Villyeti Na· 
-..,,:· 8%.-;bendiııliiiııe weya Endlmeni Daimi kalemine m&racaat· 
{~lunur. (3954) 

TlillliYE 

VAKiT 

Sul bıstıhklar zamaihda. hastanın • 
kullandığı yatak ve çamaşırlarile her 
şeyine. mobılyıltrın ve döş:meleria 
yıkanışında ve ellerini dezenfekte et-
mek hususunda munıazaman HL Y• 

S OL,, kullanarak 

AILENIZı HlrllYE EDiNiZ 

..lY!![ 
Hamburg'ta &CHUELKE A 

llA YR A. G. tarafından istihzar edllir 
Umumt acentaları. !satan 
bulda S Jıcocl mıhtumlırı 

Adi cins tıkhtlcrinden \'C 

a1Ameıi fırikamızlı unnnı 
ıicarimlzi hlmil bulunmı 1=::==1 
yan miıaıaslllcrinden utt 
nm•ı 

Sahife 11 

Ankara Nafıa Başmühendis
liQinden: 

Birinci madde - Bedeli ketfi 23382 lira ve 92 kW'Uft&n ibaret 
olan Beypuan • Nallıhan araıınd aki 12 adet menfez ve köprü infa
atı ihale tarihinden itibaren 130 gün zarfında ikmal edilmek üzere 
kapalı aarf uaulile 1-8 932 tarihinden 29. 8. 932 tarihine kadar 
29 dn müddetle münakasaya ko nulmuıtur. 

ikinci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari malileri• 
ni İapat edenler kabul olunur. Bunun için münakuaya dahil olmak 
iıtiyenlerin: 

A. - Bedeli ketf in yüzde yedi buçuğu olan 1752 lira 22 kurufu 
Vilayet lclarei Husuıiyesi heıabın a bankaya tevdi ettiklerine dair 
makbuz aenedini veya milli bank alardan birinin teminat mektubu· 
nu yahut milll eıham mükabili Muhuebei Hueuaiyeden alınacak 
ilmühaberi ibraz etmeleri lazımd ır. 

B - Ticaret oduına mukayyet olduklarına ve itiban malilerine 
ait veaika ıöstermeleri icabeder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fen niye veeikalanm Vilayet Bqmil-· 

l 3Uncll Kolonlu S.b .. I hendiılijine ıöetererek münaku aya dahil olabileceklerine dair ya 
Koml•roıuı Hlnl•n bir ehliyeti fenniye vesikuı almaları ve yahut ellerindeki veeika· 

nın zirine tcrh verdirmeleri iktıza eder • 
Ealdpbir hava ıaraizosunda Bu üç tarlı tamamen haiz olm ıyanlann münakasaya iıtirakleri 

bu ıene yapll•cak inpat kapah pyanı kabul obauyacağından tek lif zarflan açılmıyarak kendileri• 
zarf aauli ile mtmakanya kon· ne iade edilecektir. 
mqtar. MOnakaa 27·8-932 tari- Oçüncü madde - Münakua evrakı kqfiye ve ıeraiti maheu-
hine mllaadif Cumartesi fODll aaat ... ma tevfikan icra edilecektir. 
14te Ankara'da hava mOatepr- Dördüncü madde _ Talipler 661 numaralı münakua •e ihale 
htı uba alma Kom. da y•pala• bnunamm onuncu maddeıi mucibince ihraz edecekleri kapalı zarfı 
cakbr. Z9 ~ 832 Puarteıi günü ıaat 15 e kadar Viliyet Daimi Encü-

MOnak11ya iıtirak prtlan. ineni ReJaliline makbuz mukabil inde tevdi edeceklerdir. 
A· Şimdiye kadar 200 bin li· BeıiDCi madde_ Münakaaa 29 ~ 932 Pazarteıi günü An· 

ralı~ inıaat yapmıı olduklarını kara Villyeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
te~•kM. ali k d ti ri . t "k Altıncı madde - Evrakı ketf iye ve projeyi ıörmek veya daha 

u- u re e Dl eftl • . d aJA -'-ak . . 1 . h .. •-•- v·ı.. t" Naf aıya e m unıat ama ut.yen en n er ıun AllA&r& ı aye ı ıa 

C· Bizzat diplomab mimar ve· 8Af1Dühenclialiiine vep Encüme ni Daimi kalemine müracaatlan 
1• inpat m&bencliai olmak ,.e illn olunur. (3843) 
Jabut daima" ba fibi milteha .... 
lar iatiladam etmek. 

1- Dlter teniti anlamak i1-
tiyenlerin her ıon, mllnakuaya 
iıtirak için de prtaamede yazıb 
veuiki ile beraber teklif ve te
min•t mektuplannı muayyen gün 
ve saatten evvel vekilet biaıa11n· 

·OJ411M5llAl
0 -iaa• •hulma 
lr\uz m.i\a~aae 

tealim etmeleri. 

11- Talipler bava mOıteprh· 
ğına mllracaat ederek m&naka• 

Deniz ilinı 
İstanbul Deniz Ticareti 

Müdürlüğünden i 
lstanbul Telefon Türk Anonim Şirketi tarafından : 
1.- Rumelihiaan Yapar iıkeleainin t•kriben 3S01uaiekaa ~ il••• ..... Wt ao'kü ile Aaadolublaarı vapur' iilt~ 

ti .. 1 lrlfai araw mevna tahtelbahir kabloaon alalldelri iki 
nihayetine ; 

2 - Ruıuelihiun iıkeleainia takriben 150 metro cenubunda 
sahilde bir nokta ile Anadoluhisarı •ıpur iskelesinin takriben 
300 metro fİll alindeld bir nokta araıma mevzuu muhafaza teli· 
nin iki nihayetine ; 

aa fal'lnamesinde &'Ullı praiti 
lıais olduklarım i1pat ettikleri 
takdirde münakasaya iftirak ede· 
bilmek için proje Ye fenni ıart· 
namelai 50 lira mukabiliade ban 

Dört adet makus Admiralb \ıpaıı konulmuıtur. 

mDateprlıtı fnıaat pbesinden 
alabilirler. (609) (3676) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulAhndan 

(39800) kilo pamuk çorap iplifi 
kapalı sarfla mlaakau1• kon· 
.. ...... lhaleai t IJl61 952 ta• 
riblae ... elif peqembe ... il 
.-at 15 te yapılacakbr. TaBplerin 
..-.. Ye almmuiai ıar.ek 
Oıere her lh Ankara ... ez 
ıatmalma kom. aa mlrac:aatları 
•e mlaakua1a ifllrak ecleeek· 
leria o ,a. •• uatincla enel 
teklif n temiaat mektapa.111ın 

makbm mabblh«I• ..nar 
kOll. .., ... t1ae tndi • ., •••••• i. 

(615> (m2) 

06& Heltlml 
Dr. soıe,1Qan Siler& 

Blriaci 11D1f mlteh•
tBablUb Aakn eadclftl namını 60 

...,.......-..: 
Klrahk kllrlr hane 

Bql/ttof A..,_ _,,..,.,._in. } 
ün: 1 

Betiktatta Akaretlerde 91 numara· l 
lr hue Mr aene mtiddetle hihıtba· f 
,.te icar edtlecetiadea 9 Ataato. 
Salı ıtatlnden ftiKren • ıln mfld· f 
detle ...,..eye nMlbalftlr. T .. • 
lip olanlana .,_... il bld Çar
p.mba atinli eaaı 13 • kadar mahalll 
maktrda 5' aamarada mflt..elH 
k&Tmakamhlnw n 79vmt aıeMtruıa 
A&t 13 çflnden 15 M kadar latanlnll 
Edat mldlrl;yetlnde ldare enetim• 
alae •lraeaat etmelerL .(39!1) 

3 - Kablo ve mub!-faza tellerinin 11bil nibayetlerini g6steren 
b.,veçbi ball makus çıpalar be.ynine mevsul hatlann tarafeynin
dea pmUerln llıkal birer gomineden daha yalnn demirlememe
lerl illa olunur. (4330) 

Hariciye Vekaleti mubayaa 
Komisyonundan: 

Veklletimiı için 13.8.932 tarihinde m&bayaau mukaner olup 
talip ıabar etmiyeıı 130 ton kok k6mllr0nftn ihalesi 15 Eyltl 912 
Pertembe ,Onll ıaat 16 da kapah zarf uıulile icra edilecejiacleu • 
taliplerin prtnametİDİ almak Ozere her gOn Levazım Ye latubal . 
Huinei evrak mlldOrlOğtlne muracaatları. ( 4319) 

YOksek Deniz Ticaret mekte
binin kayıt ve kabul şartları 

Mektep leyli ve meccuidir. Tahail derecesi yllkaektir. GaJU1 
~r pmilerin. kaptan Ye makiniat yetiftirmektir. Ma:aalır 
i~D bir hizmeti mecburiye yoktur. Ali ve tlll olmak llzere tabail 
mOddeti d6rt ıenedir. Kayıt muamelesi 1 Eylalden 1 T. enele 
kaclar devam eder. Ali birinci 11nıfa liae mezunlan tlll 
birinci sınıfa beı 11nıflı ıan'at mektebi meıunlın ile lile 
dokuzu ikmaı edenler veya o derecede tahlil gördllill alelusul 
tasdik edilmiı olanlar kabul oluaur. An birinci unda gireceklerin 
uıart 18 azami 21 ve tlll birinci sınıfa gireceklerin aıgul 15 
auml 18 yqıada olmaları lbamdır. Kabul muameleai muayenei 
aabhiyeden Ye talipler fazla oldupoa iÖre yapılacak mU..baka
daa ve aoterlikten masadclak taabhlltname verdikten aonra keapi 
kat'iyyet eder. Taffadu pJeceklerin Yükı~k denis ticaret mek• 
tebine girmek llaere bengi tarihte memleketlerinden hareket 
ettıkl•rinf mit 'ir bit mazbatayi beraberlerinde getirmeleri muk
tuWir. Tallpleria iltidalarma n&fuı clıclanlar1111, ... ıelaadetaa- _ 
melerİDİ, mektep ıebadetname veya tucliknamelerini, polisçe 
muuddak blaallbal ilmlbaberlerini, dlrl adet veaikabk fotojraf· 
lannı ft ftlilerlnin mavauab adres ve imzalınnı raptederek 
Ortaklyde Ç11atan uraya ittiulinclelri mektep mlldBrllliGM 
mlncaat e1le111eleri .. ,. taabhtltll mektup ile flnderm.-t 
w 1. T. enelcle mektepte 1apalacak muayeaei •w.ı,.cle hl•ll 
lıamr balaa•lln lbuacbr. (4192) 



Tüıh 

/ertnzn en 

büyük ı'aziiest 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 
~---1 VE 
Muktesit 

Yetiştirmek. 
Ohalde derhal 

Ziraat 
Baakasıadaa 

BU n un ıı 

Sıhhat ve l(~limai ll11ave11et \'ek:\letı Hmlul ve Sahiller 
• 

ıh hat [uıum ftliidiiı Hiğürn.len: 
lıtanbul ve Çanakkale merkez!eri için JOzumu olan (430) ton 

yerli maden kömürü ile it'iffar içi.ı (60,000) kilo kiik6rt kapah 
zarf aıulile 10 Eylül 932 cumartui günü saat 14 te Galatad'l 
Karamuıtafa paşa so!,ağında lstanbul L1manı Sahil Sıhhiye Mer
kezinde m6teşekkil komisyonda münakasası icra kıbnacaiJndaıa 
taliplerin tartnamelerini görmek üzere Aokara'da Hudut ve Sa-

• hiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasipliğine ve lstan· 
bul'da mezk(ir merkez levazım memurluğuna müracaatları. (4184) 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. 
Her perşembe ve cuma g&oü saat 9 ili 12 arasında kayıt 

muamelesi yapıhr. 

Deniz Levazım Satınalma Komis
yonundan: 

On bet kalem muhtelif boya: kapalı zartla m6nakaNa 3 Ey· 
ve malzemenin 161 932 Cumarte1i gün6Nat14de 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapata zarfla m6nakaıaya konu
lan boyaların ihalesi yukarıda yazılı tarihinde icra lulanacağındaa 
fartnamaini garmek isteYenlerin her gün ve vermej'e talip ola· 
caldann da m6nakaaa gün ve ıaatta Kasımpqada Deniz un· 
zım Sabnalma komisyonuna muracaatlan. (3912) 

Unutmayınız ki 

ASIPIN ·KENAN 
TABLETLERi 

Baş ve diı ı-ğrılarına ve eoğak algınbjma en birinci illçt.-. 

Müteahhitler 
Mimarlar 

İnşaat Mühendisleri 

''Aslan 
ve Su 

Danca ve Esldhiaar'cla 

ve Esk1hisar Müttehit Çimento 
Kireci Fabrikaları Anonim Şii ,, 

Ve Zeytinburna'nda 
" TDrK Çimentosu ve Kireci Anonim Şirketi ,, 

Taraflndan imal edilen 
Seri taa•llup eden • YOkaek mukavemetl•I helz olan • Tahta keplamelard• 

bir taHrruf • Vakit kazancı • deha bUrOk bir emnlret temin eden 

''Süper Aslan,, 
Markalı SÜPERSIMAN istimal ediniz. 

llLIWlllllIU JEi 011'' fi m=lll ' 
ı= -- :ı d Tabı itle1! yaptıracak ti' 

1 ::: =~=!;::::::t. ı 
1. hanelere ait bilumum matbaa I 
d "tleri mqbur fttampel Fabri- • 
=ı ka11nın son model üzerinde 1 
Ü yapıl..ıııt fantazi hurufatile m6t- 1 
Pi terilerin her veçbile memnu· 
il n~yetini mucip bir surette imal il 

o.unu. 

1 1 Taşra dan wka bulacak ıi· 
ı pariıler ıerlan g&nderilir. Mek

tupla fiyat ve prtlanmız bak- ı 
kında malt\mat isteyenlere der· 
bat-.ap.......,.. 

Bir teafilte kafidir .. 
lstanbuL Ankara caddesi No.8j 

TESHILlT MATBAASI 
mı:mı•ıaıı:::m:mnaw:::a::::::::s:m:ım 

1 Askeri Febrlkelar lllnlar1 1 
50 toa elektrolit bakır 

Yukardaki malzeme kapah 
zarf ıurelile 29· 1().932 tarihinde 
ıaat on d6rtte ibale1i yapılacak· 
tır. Taliplerin prtname için her 
glln öğleden sonra; m6oakaNya 
girmek için de o gün teminat 
ve teklifat ile mllracaab. (4217) 

Beykoz sulh icrasından: 

Bir borçtan dolayı haczedilen 
47 talnm erkek koetGm 28 8-32 
taribinde Nat 12 de Beyoğlunda 
btiklll caddeainde Opera sine
ma11nın bitifikteki Hacı Koıti ve 
Panayotidiı efendilerin m•taza· 
unda açık artırma ile ıatılacak· 
br almak latiyenlerin mabalinde 
hi• bahanaeak memuruna mll
racaatlan illa oluaar. (.3870) 

lstanbulda Kumkapuda Pat· 
rikhana akarlaranda mukim iken 
elyevm ikametgibı meçhul bulu
nan Vahan Markaryan efendiye: 

lstanbul 3 üncil icrasından : 

Bonoları mazbatalar ve deyin 
berleri üzerine her surette 
yapar Balıkpazar maksudiyeban 

Ugurlu Zade M. DER 
ı•--• Tel. 23397 Osman Zeki efendi zimmetin· 

de 2800 lira matl(ibanan maa 
lstanbul icra riyasetinden: 

faiz haciz yoliyle tahsili hakkın-
da vaki takip talebi Ozerine ta- Htlseyin Şadi beyin bor 
rafınıza gönderilen ödeme emri dolayı Tahta kalede Dedik 
zahrın mllbaıiri tarafından veri· mahallesinin Kutucular so 
len meı~hatta mezkar adreste Klin eski 39 No.la ar~ 
olmadığ1nız ve elyevm ikamet- de 63 hissesinin açık 
glbınızın meçhul bulunduğu ile satılması icap eyleme 
gösterilmesine binaen illnen Diğer biuedar ve alaka 

~ i&IM~ LM._.~ bey: ve Hediye 
Tarih ilaedan itibaren bil"! ay zide ve Fatma Nnket banı 
zarfında 32·2605 dosya nama- ikametglhlannın malam ol 
ruiyle' daireye 1nllracaatla bir Tapu ile bilmubabere ani 
itiraz dermiyan eylemesi Ye ani br. Satlf tarıınm tayi 
takip eden sekiz glln zarfında 1191932 tarihine mnaadif p 
borcu eda veya borca klfimik· 
tarda emval ve saire irae eyle- be gllnll Saat l 4 de hiue 
diliniz takdirde gıyabınızda mu- alakadulan mumaileybi_.. 
amelah icraiye devam olanacaj1 rafaa salonunda hazır 
mezki &letne emrinin tebliği malan ve akıi takdirde 
makamına kaim olmak &zere tarzının 11yaplarında tayi• 
ilin olunur. leceği ilAnen etbliğ olunur• 

••••••• Leyli ve Nehari •••••P 
Kız F eyziati L~sesi ,.,wlf 

Bogıziçi - ARNAVUTKÔY - Çifte saraylarda 

Ana aınıfl • ilk kıaım • Orta ve Uae sınıftan 

Kayıt muamelesine batlanmııbt• 
Cumarte1i, Pazartesi Ye Çartamba gllnleri ıaat 10 dl' 

18 e kadar m8racaat kabul edilir. 

Telefon : Bebek 210 

Dllzeede mllsamere , __ V A il[ 11 ....-' 
D6zce tayyare cemiyeti tara· A*•• lstanbul Ank*rf 

fındaa SQ alaıtOI blylk uf• Vakit yurda. 4119 
ve tayyare bayramında DIZce• Telefon ı YaZI işleri i. 

t.i738 idare 2.4370. 
de "Namık Kemal,. mektebi bah-
çesinde bir mllsamere veriliyor. Poeta kutu•• 46-as. ~ 
San'atklr kllçllk HOıeyin Beyin ;L .... faJ:anbul V• ı /j 
riya1eti altında maruf sao'atklr- Abolle ~rn:.,. n ıı 
ların ittirakile, temsil, komedi, Dahilde 150 400 750 ı~ 
mono!oğ, orta oyunu gibi etlen- Haricte 800 1450 9.1 
celer yapı 1 acakbr. MONmereye 
lstanbaldan ayraca bllynk bir 
caz ve balet heyeti iftirak ede
cektir ve bayram havai fitenk· 
lerle teı'it edilecektir. 

Zarı ..... detn•m• 

lahlllbul Kis Muallim mekte· 
binden 19~8 • 29 den 1eaeıinde 
a!dap .. 1*cletnamemi kaybet· 
tim. Yen=•i alacapm için eski
ainia ~ ,ektut. 13863) 

20C) Htda7• 


