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lDev Mehmet Asnn 
Glnı 2 ncl aavıtada), 

Ziyaretçi bir H. ona 
hcakh.aaad- Lo-•o.1.::.-

nen bir şarkıyı 
okudu 

Dünya güzeli Keriman Halis 
Hanımı dün de Fındıklıdaki 
evinde birçok kimse ziyaret 
etmiştir. Ziyaretçilerin ekserisini 
Hanımlar teşkil etmek, bu ara
da lstanbulun en tanınmış aile
lerine mensup bazı Hanımlar 
da kıraliçeyi görmiye gelmekte
dirler. 

Keriman Hanım misafirlerini \ 
Ray,tag mecllsl •çıhnca 75 
yaşında oldulu için riyaseti 

1şgal eden Klara Zetkln 

Almanya - Fransa 
... ~--------·-···-· 
Pazarlık 

Almanlar galiba lngl
llzlerle de pazarlığa 

başladılar 
Bertin, 3 (A.A) - Alman ha· 

riciye nazırile F ransanın Berfin 
sefiri arasmda cereyan eden 
müllkat esnasında Aloan
yanıo yeniden silahlanmasına da-

ir olarak serdeylediği teferruatı 
meyzuu · bahsedilmemiş olduğu 
Ye bundan başka muhtara büll-
sasıoda da muhtelif silahların 
kayit ve dercolunmamış bulun
dukları salahiyettar bir menba
dan bildirilmektedir. 

{Deı•aını Z nci ıauıfada.1 

İtalyada olduğu gibi ... 
···································································--······ 

Hayatı ucuzlatmak için 
nakliye indirilemez mi ? 

. ..,,,....._ __ ,. 
~1~!~~v 

i~l.İR.K\~~ 
'---'---

ltalyada şlmendlferler ltalyan seyyah·, 
lara yUzde seksen tenzilAt yapıyorlar. 

Biz yiyeceklerimiz için bunu 

Geçenlerde balyadan gelen bir 
telgraf orada şimendifer nakliyesi 
tarifesinde yapılan tenzilabn son 
derece fay dalı olduğunu bildiri • 
yodu .. Filhakika bu tenzilat üze· 
rine bir çok İtalyanlar memleket-
lerini - Bahusus şu tatil günle -
rinde - o derece çok gezmişler ki 
bu tenzilat yüzünden şimendifer 

kumpanyaları ziyan değil, kar et· 
mi§ler .• 

Esasen ltalyada yeni evliler için 
Romayı ziyaret takdirinde timen• 
difer biletlerinden yüzde seksen 
tenzilatı çoktan kabul ebnif, bu 
yüzden de yeni evliler bal ayları
m Romada geçirmek üzere bu mü
hP.. tenzilattan istifade etmişler
dir. 

Bizim Anadolu timendiferinin 
de bir ay evvel - Eylul iptida· 
aına kadar devam etmek üzere -
yüzde yirmi tenzilatı vardı. Fa
kat ıeyahat edenlere tahsis edi-
len bu tenzilattan ziyade biz mem 
leketimiz için hububat ve meyva 
naklinde mühim tenzilata lüzum 
olduğu kanaatindeyiz .. 

Geçen hafta "Uşak,, tan gelen 
bir mektup dolayısile orada ye
tişmiyen, fakat en yakm havalide 
çıkan mevadın Uşakta ne kadar 
pahalı satıldığını yazmıştık. 

Meyva, peynir gibi bir çok me· 
vat Uşakta İzmir ve civarından 
tayanı hayret farklarla pahalı sa· 
blıyor. Bunun sebebi timendifer 
fiatlandır. İstanbulda bu sene bir 
çok meyvayı çok ucuza yiyoruz . 
Çünkü yelkenliler, kayıklar, ara-

• 

yapamaz mıyız ? 

balar civardan İstanbula bu mey; 
vaları ucuzça taşımaktadırlar. 
Bursa ıeftalisinin okkası beş ku· 
ruşa, en iyi üzumü on kuruşa sa• 
tabilmektedirler. 

Kavun, karpuz ucuzfuğuna da 
sebep kayıklar, mavnalardır. E -
ğer timendifer kumpanyaları nak· 
liye ücretlerini biraz daha indire
bilıeler şüphe yok ki memleketin 
böyle birbirine yakın olan nokta
larında bile görülen mühim fiat 
f arkalarından eser kalmaz, hayat 
bugünkünden çok daha ucuzlar
dı. 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hazretleri dün Dol • 

mabahçe sarayındaki dairelerinde 
me~gul olmuşlar, akşam saat on se -
kizde refakatlerindeki zevatla bir -
likte Sakarya motörü ile Boğaziçin· 
de bir gezinti yapmışlar ve 8a.at yir
mide saraya avdet buyurmuşlardır. 

Cihan iktısat 
konferansı 

Cenevre, 3 (A A) - Lausanne. 
konferansı tarafından mali ve 
iktisadi caban konferansını ihzara 
memur edilmiş olan mutahassıs
lar komisyonu, 10 teşrinievveldt! 
Cenevre' de toplanacaktır. 

Izmtrde afyoncular • 
birliği 

lzmir, 3 ( Hususi ) - Afyon 
tüccarları aralarında yapacakları 
birliğin nizamnamesini hazırla
mışlardır. 

ihtiyarlık 
M. Ş. ın çok cazip 
bir küçük hikayesi, 

yarınki nüshamızda 

Geleçek Cumartesi başhyor 



Sayda 2 

KerimanH. 
P :n d.e evindeydi 

'· (Uat taralı 1 int;i sayfada) 

makta, kahve ve çok sevdiği 
badem ikram etmektedir. Bu 
ikramlar pederinin 1'\SZarı dik
katin; celbetmekten hali değil· 
dir. Çonkü dOnkU nüshamızda 
:·"zdığımız gibi Halis Bey jl.

gtınde iki okka kahve gitme· 
sini uaz rı dikk~te a1mı!I ır. 

D .. Mya güzeli i On zi~ aret 
cdr: ... • rt~' ~ "" tibte oturan 
Mediha H. i ıninde genç bir lm. 
da rirdır. u Hanım valdesile 

.. raber gelmı~ ve Keriman Ha· 
nnr -Ierhal arkadaı ol .uş, bir 
nr hazır bulunanların ısrarı 
iızu ... .: Keriman H. hakkında 
Tür .ye guzf:li seçildiği sıralard 
~estel .... nen .T~rkçe bir şarkıyı 
.. ega nı mıştır. 

Kıraliçeyi iün Adana ve iz· 
ın;:- gi'.lt!.tecılerind~n bazıları da 

dıni§ler, kendis:ni men· 
.:; ı: c.rl l~m g !eteler namına 
t ' ., . e .. • c hı: lerd:r. 

ctııııan H. bir iki gün sonra 
Btı...,nz' çinde b lunan akraba sın· 
dao iriain evine misafir olacak 

bir mOddet kalacaktır. 

!G'!Jlomuzun Samsunu 
7 retl tiyUk teza

htlrata \Yesile oldu 
c= . • 
•- -msun, 3 (A.A)-F~lomuıun 

• 

Sam~ı1 bulunuşu halkın çok 
h yecanTı tezahüratına vesile ver· 
mektedir. emiJerimiz hergün 
bb er kadın erkek tarafından 
Zfy ret cdilmeldeaır. 

Bahriye por lfiiumile Samıu~ 
muhteliti arazında yapılan futbol 
ma ını ikiye kartı dörtle bahri
yeli rimiz kazandı. Yapılan at
lefu:n müsabak farında da bah
riyelilerimiz birinci geldiler. Do· 
n .. nmannz buıün Samsundan 
ayrılacaktır. 

Sam un beled!yui, filomuzun 
zabita ve efradına Samsun tü· 
tlınl..nden Y&-pılmıı paketlerle ıi· 
garala: hediye etmiştir. 

• opta ihtif il 
c;ı• o , 3 (A.A) - Vazife ba· 

· d y ralanıp Sinop bastaha· 
n~ınrie e at eden iki bahriye 
askerinin hatırasını taziz için 
bu gun lımanımıza gelen Peyki-
evket ve Berkısatvet torpito· 

l r. dan karaya çıkanlan mUf· 
reze tl,. vali ve erklnı bükümet 
b .. tün ebir balkı toplu olarak 
l ,, : elile rin mezarlar& başında 
bü~ lik Fr ihtifal yapmış' .dır. 
StJ.. t dhriyelilerin hatıralarını 
' • z eden nutuklar irat edilerek 
(gbjt-' çe1 ... 

1
: er konmu,tur. 

Eu m nasebetle bahriye şehit
ler abidesi ziyaret edilmiştir. 

.... 1ct1rif Vekilinin 
f Seyahati 

Silifke, 3 (A.A) - Maarif ve· 
kili Esat Bey, refakatindeki ze• 
vat ile birlikte ıehrimize gelmiı 
ve hararetle karıılanmışhr. Ve
kil Bey, dün h ktimet dairesini 
ve belediyeyi, C. H. Fırkasını 
ziyaret ettikten sonra ilk ve or
ta mekteplere giderek muatlim· 
lerle mesleki ve terbiyevi has• 
bıhal!er yapmııtır. Esat Bey, 
Merııne hareket etmiıtir. Ora-
dan doğru Afyona geterek ora· 
da bir iün kaldıktan sonra An· 
karaya avdet edecektir. 

r aio, J (Husuıi) - Maarif 
~kili Esat B. çeaden geldi ve 
Ankaraya hareket etti. 
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r-AWWWOWU-HHHlll--IW••H•HftOH .. ~-UOUUH9ftOHoUll11111111- ·--llAMl .... UO•l--16-&Hl•o•--IOoıtl-ı 

ı o Telgral Haberleri o ı 
l .. nn•f'•H••11•11•n11roıı.•11onnw11moo••••ı••••nn••n••••'''"'""'•ıınt1•11nı,111tısıttt1u1111ıs•uuıt1S••••••••••n•""''""'"not_._,,.., .. ,,., .. __ 1 

Yunanistanda fırka mücadeleleri 
K al taraftarları Cümhuriyetçi zabitlerle mücadele 
halinde, onlara ateş püskiirüyorlar. Zabitler arasında 
şiddetli bir galeyan var. Venizelos mevkiinden emin 
gö ünüyor. Kralcıların reisi propagandaya çıkıyor 

Atina, 3 (Husuıt muhabirimizden) - Krali
yctç" fırkasına mensup gazeteler, askeri cemiye• 
tin teşekkülO münasebetile cümburiyetçi zabitler 

Kraliyet taraftarı fırka mehafilinde çıkan ha
berlere göre Çaldaris bu nutkunda ıekli hüku
met meselesinden vnih ve açık bir surette bah· 
sedecektir. Çaldarisin nutku bu itibarla merakla 
bekleniyor. 

aleyhinde tiddetli neıriyatta bulunarak onları 

Venizelistliğin u,ağı diyerek tahkir eylemektedir. 
Bu neşriyat ve hakaretler, zabitler arasında fİd· 
detıi bir galeyan uyandırmııtır. 

Bugün zabitler Başvekile bir iıtida verec ... k-
1 ve kraliyet taraftarı gazeteler aleyhinde ka· 
m.:ı· takibat yapılm11ını iıtiyeceklerdir. Z bitler, 
bu i tidanın suretini de bir heyeti mıthıusa va· 
ı;ıtasiJe Reiıicümbura vereceklerdir. 

Atina, 3 (Husu'Ji muhabirimizden) - Başve
kil M. Veniz .. losun ekseriyet kazanamadığı tak
dirde Reıs1cümhurdan yeni meclisin feehini ve 
intihab ha tecdidini istiyeceği hakkında, bugün· 
Je de ubalif gazeteler tarafından bir haber 
neşredilmişti. Salahiyettar hUkiimet mehafili bu 
haberi tiddetle ekzip eylemektedir. 

Atina, 3 (Huıuıi muhabirimizden) - Krali
yet fırkası ı·eiıi Çaldariı, haftaya Mora kıt'asın· 

dan bqlamak ıuretile intihabat turnesine çıka
cak, ilk nutkunu Patraa ıehrinde irat edecektir. 

Sabık Yunan kralı 
Londra, 3 (A.A) - Bir kaç gündenberi in· 

giltere kral ve kraliçesinin misafiri bulunan sabık 
Yunan kralı Yorquis, Balmoral'dan hareke~ et· 
miştir. 

Alman notasının tevdiinden sonra 
Fransa ve İngiltere 

Fransız başvekili gazetecilere sükun ve soğuk 
kanhlık tavsiye ediyor 

( Stlf taralı 1 nd ıtıyf tımüda) 

Muhtara hülbası, yalnız Al
man noktai nuanndaki prensibe 
ait mütaliiah ihtiva eylemektedir. 

Petit Parisien gazeteıinin ·Lon
drada da bir mülakat vukubul· 
duğuna dair olan neıriyatına ge· 
lince, aynı menba, diğer devlet· 
lerle de buna mümasil m kile• 
meler icrasının derpiş edilmit , 
bulunduğu hususuna nazarı dtk· 
kati celbetmektedir. 

Filhakika, Londra mülakatı 
wkubulmuıtur. Ancak bu müli· 
katın teferruatı hakkınla Fransız 
gazetelerinin neıriyah doğru de· 
ğildir. Şimdiye kadar bu mllll· 
katın teferruatına dair olarak hiç 
bir tebliğ neşredilmemiıtir. 

Londra, 3 (A. A.) - Teali • 
hatta müsavat huıuıundaki Al ,. 
man te§ebbüıünü mevzuu bahıe • 
den Manchester Guardian, ıunla.· 
rı yazıyor: 

Bu teıebbüı, hiç tüpheaiz bir 
iptidadır. Fakat baılanııcı böyle 
olduğuna göre acaba nerede te • 
vakkuf edecek ve Almanya ~ 
Fransa münaaebatı ile tahdid1 
tir? 

Bu gazete, Alman hükU.meti • 
nin vaziyetinde bir blöf mahiyeti 
görmekte ve Alınanyanın ınütale
aaından cicldi ve hakiki bir müıa· 
ade ve imtiyaz iıtihsalini ümit et• 
mediğini zanneylemektedir. 

MezkOr gazete diyor ki: Fil • 
he.kika Almanya, yalnız Pruıyalr 
a.no.sırd&n mürekkep bir kabine • 
nin iktidar mevkiine ıelm.esinin 
ve bir Nazi hareketinin mevcut 
bulunmuımn Fransayı, Veraa.illeı 
muahedeıinin yeniden tetkikine 
sevkedebileceğini nasıl dütünebi • 
liyor? 

M. Herrlot' ın tav
siyesi 

Paris, 3 (A. A.) - Kabine 
meclisi, dün aktuxı M. ~erriot .. 

nun riyuetinde içtima etmİ!tir. 
Batvekil, harici va.ziyeti teırih ve 
izah eylemiıtir. 

Maliye ve ;"}iutçe nazırları mail 
tealihatın icrası için merhale, mer
hale yapılmuı derpiı edilen pro· 
jeler hakkında ma1Wrıat vermit • 
!erdir. 

Kabine metliıinin içt.imam • 
d n aoara, haıvtkil aol'\llan bir 
ıuale, y nız 8&htecilere ıoiuk 
kanlılık ve Ü net tavsiyesi ıu • 
retile cevap vermittir. 

Beş Almanın idam ce
zalarının tahvili 
Berlin, 3 (A. A.) - Volff a • 

janamdan: Berlin matbuatı, bet 
Alman nuyonal aoayaliıtinin i · 
dam cezalarmm müebbet hide • 
matı pkkaya tahvili huıusundaki 
muhakeme kararını umumiyetle 
taavip etmektedir. Gazetelerin bir 
çoğu mahkUmlara bahıedilen af 
kararı kaSar huıuıi mahkemeden 
aadrr olan hüküm de lüzumlu ol· 
duğunu kayıt ve idam hükmünün 
devletin kudret ve nüfuzunu göa· 
tennek için af kararının da inıa· 
nt duygularla verildiğini ilave e • 
dirorlar. 

Tan gazetesinin mil· 
taleatı 

Pıuiı, 3 (A. A.) - "Tan,, sa· 
zeteai, Almanyanın yeniden ıi· 
li.hlanma talebinin beynelmilel 
havayı tehlikeli ıurette kar§rtıra • 
bilecek kabiliyet ve mahiyette va· 
him bir hatayı siyui te~il eyle • 
diii kanaatinde bulunmakta ve ta 
mirat bedellerini tediye edeme • 
mek vaziyetinde olduiu11u iddia 
ile bundan iki ay evvel bu yük • 
ten kurtulmuı olan Almanyanın 
timdi yeniden ıilihlanma.k ıçın 

büyük mebaliğ ıarfına hazırlan • 
makta olduğunu ehemmiyetle kay 
detmektedir. 

Berlin, 3 (A. A.) - Havaı a· 
janaıwn Berlin muhabirinden.: 

5 Nazinin h'111-m c.ezumı müeb
bet hapse tahvil eden Pruıya hü • 
kilmetinin bu ıuretle ezhanı teski 
ne matuf olan hareketi, irliklp e· . ., . . - ~ 

dilmiı olan cinayeti vatanperver· 
lik bisaiyatının ıaleyanından iba· 
ret telakki eden Na.zi'lere kifi ad 
dedilmemektedir. 

Şimdi salahiyettar mahafilde 
Beithen dav.asının muhakkak ıu· 
rette yeniden rüyet edilec.eii 'be
ya.n edilmektedir. 

Müteha11ıs doktorların ifa • 
delerine nazaran maktulü 28 han• 
~er darbesile oldürdükten ıorıra 
buna kanaat etmiyerek ceıedi ü· 
zerine yanm .saat müddetle ıal • 
dırma:ktan hali kalmamıt olan ka· 
tillerin, yeni dava. net:iceıinde c.e • 
zaJannın biraz ta.hfif eclileceiine 
intizar olumnaktadır. 

~ 

lnglltere bekliyor 
Londra, 3 (A. A.) - HükU • 

met, §imdi Almanyanın metalibi 
kartıaında intizar vaziyetini mu • 
hafaza etmek ister görünmekte • 
dir. Yalnız hükumet, meselenin 
bot bir zamanda müzakere edil • 
mesini ve devletler tarafından 
tetkiki huauıunun tahdidi teılihat 
konferanaından sonraya bn-akıl· 
mumı temenni etmekte ,ibidir. 
Zira hükUmet, Cenevrede ic'ra e .. 
dilecek olan müzakerelerin hali 
hazırda pek müphem olan birçok 
meseleleri tenvir edeceii ve hat• 
ta bu müzakerelerin mahiyetinin 
Alman talebini bqka bir pli.na 
koyabileceii mütaleuında bulun• 
maktadrr. 

Her ne halse, Londrada umu • 
miyetle Alman teıebbüıünün pek 
mevsimıiz olduiu mütaleuı ıerdo 
lun:n:ıaktadır. 

lzmir-Karşıyakaya su 
lzmi~, 3 ( Hususi ) - Yaman• 

lar dağmdan Karşıyakaye ıu 

esalesi projeleri belediyeye geldi. 
Projenin münakasa müddeti bit· 
mittir. 

• 
Dil Kurultayı 

d 

( Başma1calemüd.erı devaJ1f J 

dirmiıtir. Yalnız ~ler bu; 
§ekkül için kabul edılen ~ it~ 
dın iıtihsaline faal olarak 1.~ 
ed~eklerse isimlerini biJdı ~ 
lerini istemiıtir. (T. D. T. C) t.t 
ittihaz ettiği bu gijze] kar~ 
dir etmek latımdır. 

Hakikat halde harf inkil~~ 
d&n ıonra değiıen §CY ya.hıJZ •bf • 
dilinin yazılıı tekillerinderı 1 

, 

ret değildir. Bu tekiller ile~ 
ber çok kelimelerin bünyelert ... 1 , 
de esa.slı tahavvüller vuku• ,.. , 

mittir. Eaki arap harflerile_rf,ti 
lan türkç.eye mahsus dil ~·,~ 
harf inkılabından sonra ~ ~ 

faka\: bunun mekteplerdeki 7:. 
l,.f .. bot kalmııtır. Binaenaley~ 1 ,ı.· 

re buıünkü Türk dilinin ıJosf t 

rak tetkiki ile kendine ın~ı' 
lan dil kaidelerini koyın.kr d: ~ 
ta.raftan Türk dilinin bu,UıJıi> ar' 
tiyaçlanru ve yarınki inkipfl I 
na.zarı dikkate alarak lusal ~wı 
ire gibi icap eden ilmt v_.ıtY, 
hazırlamak vazifesi va.rdrt·. ~ 
kadar mühim bir ittir iri, bl"", 

·· T" k .... "dlf ~unevver ur va~· I 
la.rıru bununla rAli.k~, 
mekteki f ayduı ıilr~ 
ıizdir. l!te yakında topl~ 
Dil Kurultayı; lıtanbulda otl i.~ 
ıelelennde ihtisas ve allka ,..,.-, 
olan z~vatm fikirlerinden İ~ 
de etıniye imkan verecek, V 
sonra takarrür edecek eaul.s'~~ 
ireainae (T. D. T. C) dil~ 
muhtaç olduğu ıslahatı ya'f' 
üzere • :ıa.liyete airitecektir: ....!' 

Niha.y-et toplanacak dil 1'1J1"", 
tayına huıusı ir ehemmiyet::, 

1 
ren cihet ıudur ki. bu ~ 
pizz:at Gaıi Hazretlerinin-_ -~· 
ve ilhamı ile '~ku hulmakO"', 
Ve meaaiıinde de gene bü~ ı j 
lukarımızm himaye ve mü~' 
retlerine nail olacaktn-. Bu )t 
him tctebbüaün bu auretle1 .. : ~ 
bulmakta olma.aı ıimcli~~ 1 
kuvvetli m nffakıyet bef&J""' 
larak telAklri olunabilir. -

~fii;kdiii"'~~;;;.;;; 
.,,, 

Falih Rıfkı Beylll 
makalesi 

Falik Rıfkı B. Türk dili~ 
tayı baklanda " Hakimiyeti -.ttJ' 
ye,, gazetesinde neırettiii bW' ıtl 
kalede bu tqebbüıün har~;.)' 
aevinçle karıılandığından ~ 
diyor ki: Eski yazı dili bit ıp;11' 
ıark eıperantosuydu. Öz tüt utlı" 
kaba türkçe denilirdi. Öıı : 1"' 
kaba Türk dendiği gibi. ~ı; f' 
r~n bir yazı dili buhranı içııı ',oıt 
liyo:uz. Bir neılin yazdıff11f ~ 
raki nesillerde ancak ınütebi-1" 
lar okııya,bilir. Muharrrir oı' 1"f' 
sinin sonunda diyor ki: Eıı fJ~ 
ta bütün heyecanımızla oZ ~J ' 
için çab§&nların 8.§k ve %d" ~ 
le istihza cinayetine hüeuJ11 :,ıtıif 
liyiz. Öz türkçe lehine he.r. ;_' 
kelime teklifi, lahika tekl•fİ~ 
na teklifi her teklif aılnıd• ı,ilit' 
dir, asildir, doğru oJ.ııı~,ıılt' 
Münakqa edilebilir. feka~,,t' 
faf olunmaz. Falih Rıfkı . ııJI 
karlara hitap ederek ~· aS bJ' 
ve ıiirleri tama.men okun!l10~ 
le gelitinin sebebi buydu· 1,,,-d•~ 
hca otduğunu milli dil yapı ı;ıtJ 
ç.a hiçbir eserin yaıaıne•• sıı J,il' . ı·· or -1t , 
kün olmıyacağını ıoY uY ·'dl'' 
ha11a ıizler bu davayı )>eJ1I 

yiniz, aeviniz di~or. 
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Yeni icra ve iflas kanunu liselerinden seçilen giden namzetler 

lise mezunları bugün tatbikine başlan}yor ! 
altn~? Avrupaya tahsile gidecek 
ltrı h ıae ınezunlarının imtihan • 
İltıtih a.tla.dı. Temenni edelim ki, 

, ~tt a.~a. giren ve bu iş için zah
le.,~ Çe en, alın teri döken, sene· 
lUrı tekalarını yormu§ olan bü· 

, l'tff:~llçler bu müsabakada mu • 

8 °1aunlar. 
' A..'tr,,,. lJ. &ene cümhuriyet maarifi 

~ttk~a.ya elli genç gönderecek. 
der. 

1 
kSSO Yahut 1550 genç gön-

"te b" .\ ır halde bulunsaydık. 
t~ .. ~rupaya gönderilen yüksek 

' ~en/ ~ençliği yeni Türkiyenin 
li t lttıına.riainde ~ok ehemmiyet-

trrı ı '.r N e la§larıdır. 
let'ı .ttekiın bu sene maarif vekıi

tıı11 • tt.
1 

l ırf an kadrosuna lise ho • 
~i~t 0 ar~k sevkettiği kırk genç 
fj)'tt ~eni Türkiye için bir key • 
~ ~ a.ıa.ncı ifade eder. Bu se -
~tında cümhuriyet liıeleı·inde 
abtı '1~, Avrupada ihtisas sahihi 
t~;~ '10 genci mao.rifin cümhuri
bııı 1 ıkte en ileri ıı.dımı olarak ka 
tif etıneliyiz. Cümhuriyet maa • 
ı l'ek-1 
ıt,. a eti 40 yeni unsurla vakıa 
deaii~~t itibarile bir ,ey kazanmı§ 
'll\,· ~r. Fakat cümhuriyetin Av
'İ o] 

1 ılıne verdiği emeğin ifade· 
dıt. l'!:ıak itibarile ayrıca manalı • 

\' . . . 
t'ı'rıi Türkiye, müspet kafayı 
~'ita. l'a.parak yükselebilecektir. 
tal\d l Avrupaya tahsil için talebe 
b'tl el'tnek meselesi tanzimatla 
'

1
!an bir tarihe maliktir. Bu • 

'4Q~irı Avrupaya gönderilecek 
lıl,1 rtı~ıeıesı liütUn tanzimat 
''1tt.c1~e~'.nde olduğu gibi hala ka 
" b~uphe ve tereddütle karşı-

&() ır ınahiyet arzetmektedir. 

~l' ".~edir Avrupaya tahsile 
k I· ,..•0 nderiyoruz. Giden tale • 
.,.,~-~,}~da Şinasi gibi büyük in· 
·"~ "''4!-ın aa ,~ .. ·~· . . ... 
ı. • ,. ._.Jru aoruyo 
'lto;1 •kat Şinasi zirvesine mu • 
1 f tt t~:Ydasız unsurlar da alay· 

1) ıl edecek kadar çoktur. 
~e lta~•let bütçesinden kendileri • 

~l'ltj '-raf edilen, yani yarınki 
tı. l'enin k·· "d · · il · " ,1 aev u ı aresını e erı· 
• ilcak • ı ıta.. ınaanların hazırlanma· 
~ '"'el · tıı t l eııncle yalnız tahsile gi • 
~~::~enin tah:ıi kabiliyetinin 

11', ıtıbara nLmak kafi değil • 

t'· 't 'leh 
~()~derdi~. gönderen memleketin 
~ilin .. ~ı talebe hakkında, ta • 

~tıd, k 0~~eneceği sahalar hak
~tk ı- a.t 1 ve vazıh fikirleri ol • 
~t trı..',ı:ıındır. Halbuki tanzimat 
,.. " ?'\it' . 
()lld~r'l •Yet devirleri Avrupaya 

"• ı en t 1 ·ı ~ ''h . a ebe hakkında yal -
ı r cı rn 
~,1ltaa.11 bi .esaiyi ve yahut sadece 
~'· t,1 brınci planda esas addet· 
~ ltt,da: e kafilelerini sırf bu 

1ttır hareket ederek harca -

~ .. ~i~ A-.rupa .. d 'l l t' .. ın O Ya gon erı en ta e-
't ıb~ ~orı'ltıanlı devrinin yaptığı 
~l'ı hali a Yarı ınüstemlike münev 
~ ~. 1-f at:e •0ku.lmasını istemiyo • 
İl~ lkıi.i11 .. a bu cıns yarı müstemli-

'ltad ""vver)" .... l erı d h ıgıne karşı cehaletin 
t C))dı.; a. a faydalı, daha hayır-

-' •Una k .. 
~ ""•ru. anıız. 
t e 'l''Ya~~a gönderilecek talebe 't'' blüıt ~~?11z en mühim vasıf, 
~ ~ lll(ıl b" 

ı, ·qüıt,L·ı ır memlekete tam 
tı .. lll olın k · · ı. ) ... l\ıı.r} a ıçın azım o -
ttıdir, arı bulacak ruh kabili· 

• Q .. 
., .. rllh ka · · r, n dul\ bılıyetini taıımıyan 
~d ı_ Yanın ı·ı · · · •" ol mını yutsa bıze 

ltıaktan uzak kalacak -

Yeni kanunla eski kanun arasındaki farklar nelerdir? 
Yeni icra ve ıf .is kanununun tatbikine bu

günden itıbaren başlanıyor. Bu münasebetle icra 
dairelerinde işlerin daha muntazam bir surette 
idaresi iç'n bazı tertibat alınmış, dosya do!apları 
ve saire yapılmıştır. 

Yeni kanunun tatbiki üzerine Üsküdar icra
sının lstanbul ile o!an rabıtası kaldırılmış ve Üs
küdar icra dairesi müstakil bırakılmıştır. Bu iti· 
barla evve!ce seklz icra dairesi bulunan lstan
bulda yedi icra dairesi kalmıştır. 

Eski kanuna göre borçluya malına haciz ko· 
nacağı 24 saat evvel haber verilirdi. Şimdi ise 
bu yoktur. Alacaklı borç!usunun nerelerde ne 
gibi malı ve parası bulunduğunu ait olduğu icra 
dalrcsine bildirdiği takdirde borçluya biç malu
mat verilmeksizin malına haciz vaıedılebilecektir. 
Ancak borçlu ödenme t;mrinin tebliginden sonra 
10 gün zarfınca mıtlı ve parası hakkında icraya 

Yeni kanunla eski kanun arasmda oldukça 

malumat vermek mecburiyetindedir. Malı ve pa
rası oldulu halde g:zler hilafı hakikat malumat 
verirse mahkeme kararı almağa lüzum görülme
den icra daireleri IQercii· borçlu hakkında kanun 
mucibince hüküm vermeğe salihiyettardır. Malını 
gizliyen ve ödenme emrinin tebliğinden sonra 
tayin edilen 10 gün zarfında yalan beyc;fıalta 
bulunan borçlunun cezası bir aydan baılıyarak 
bir seneye kadar hapistir. 

mühim değişiklikler vardır. Eski kanuna göre, 
ödenme emrine itiraz müddeti 15 gün idi. Şimdi 
ise yeni kanunla bu müddet 10 güne indiril· 
miştir. 

Porçlu, şayet borcunu vermezse eski kanunda 
olduğu gibi yenı kanunla da m:ılına haciz vaze· 
dilir. 

1 thalA tçıları o şikAyetl ................................................ 

Paramız 

K ıymetinı kortıma 
kanununun tatbi

kinde zorluk 
6 Ağustos tarihli paramızır. 

kıymetini arttırma kararnamesi· 
nin tatbikinde tüccarları müşkü· 
lata uğratacak bazı hadiseler 
olmuştur. Buna nazaran Türk 
malı ithal et miyen memleket!er-• 
den !relecek malJar için döviz 
verilmediğinden getirilen malla· 
ıın kıymeti miktarında merkez 
bankesına para yatırılacaktır. 

Birçok tacirler bu maddenin 
tatbikinde müşkülita tesadüf 
ettiklerini esasen taksitle öde
-·kdi:adivle 2etirttiklcri malları 
tutarı mlKlirmaa para ou111m•-
dıkları için malların gümrükte 
kaldığını ve geri gittiğini söyle
mektedirler. 

Tüccarlar bilhassa diyorlar ki: 
- Malın tutarı nisbetinde pa· 

ramız olsa ta'1sitle mal getirt· 
meyiz. Buraya getirttiğimiz malın 
kıymeti nisbetinde parayı nere· 
den bulalım ki malı çıkaralım.,, 

Jstaubul ticaret odası bu va
ziyeti tetkik ederek keyfiyeti 
iktısat Yekiletine bildirmiştir. 

Konservatuvar binası 
Belediye konservatuvar için Is· 

tan bul sen. tinde büyük bir bina 
arıyordu. 

Konservatuvar mütahassısı bir 
ay sonra şehrimize ge!eceği için 
bina hakkında da mütehassısın 
mütaleası alınmasına karar ve
rilmiş, şimdilik bina aranmasın· 
dan vaz geçilmiştir. Konservatu
var 15 eylülde açılacak ve tale· 
be kayıt muameluine başlana· 
caktır. 

ııııııııııruııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt 

tır. Onun için Avrupaya gönderi· 
lecek talebe meselesinde seçme· 
lerin bu noktai nazardan yapıl • 
ması bizi istediğimiz gayeye da -
ha kolayca yaklaıtıracak bir ça • 
redir. 

Bu noktadan hareket edince 
biz, Oınıanlı maarif nezaretinin 
hatalarını daha berrak bir ,ekil -
de görmek imkanını buluruz. 

&edrl Etem 

Avrupaya talebe .............................................. 

imtihan 
Dün yapıldı, 80 
talebe iştiraketti 

Maarif vekaleti hesabına Av
rupaya gönderilecek lise mezun
larının müsabaka imtihanları dün 
lstanbul Erkek lisesinde yapıl· 
mıştır. 

Bu müsabakaya iştirak eden 
kız ve erkek talebenin mi~tarı_ 
80 idi. DünkQ imtihan edebiyat· 
tan yapılmış ve şu sualler sorul
muştur: 

- Türkçülük ceryanı, bu cer· 
yanın taraftarları, bu hususta 
yazılan eserlerin kıymetleri, ro· 
man tekniği itibarile Halit Ziya 
ve Hüseyin Rahmi Beylerio mu· 
kay esesi. 

Trlftıbanlara bugün, yarın ve 
müteakip günlerde devam edi~ 
lecektir. Bugünkü imtihan ecoe· 
bi lisanı, yarın riyaziye, ta biiye, 
fizik, ki:nya ile tarih ve coğraf
yadır. 

Derslerden edebiyat ile 1 ürk 
tarih coğrafyası müsabakaya 
dahil o'anlaıa mecburidir. Diğer 
dersler zümrelere göre birinci 
ve ikinci dereceden sorulacaktır. 

Sanayi birliği 
heyeti 

Sanayi birliği tarafından yeni 
kontenjan kararı üzerine iktısat 
zekilati ile temasta bulunmak 
üzere seçilen 24 kişilk heyet 
yarın akşam Ankaya gidecek
lerdir. 

§ Sanayi birliği azasından bir 
grup dün inhisarlar vekili Rana 
Beyi ziyaret etmişler ve yeni va-
ziyet karşısında bazı ricada bu
lunmuşlardır. 

Vekil Bey sanayi mürahhas
larına, kendi vekaletine ait iş
lerde kolaylık göstereceğini va
detmiştir. 

Romanyada Mısır 
buğday 

Bu sene Romanyada 60 mil
yon kental mısır mahsulü olmuş· 
tur. Buğday reko~tesi ise geçen 
seneye nazaran daha azdı~ 

Rusyadaki zirai vaziyet geçen 
ıeneye nazaran iyi değildir. 

Kah ve lhtl kArı . .......................................... . 
Bir muhtekir 
Dün Ticaret müdü
rüne bir okkayı 180 

kuruşa sattı 
lstanbul ticaret müdürü Muh

sin B. dnn kahve, teker, çay 

gibi maddelerde ibtikir yapılıp 
yapalmadığını tetkik ederken bir 

vak'aya şahit olmuş derhal zabıt 
varakası tutmuıtur. 

lstanbulda Tahmis sokağında 
11 numarada Işık ticarethanesi 
sahibi lbrahim Ef. piyasa· 

da 120 ~uruıa satılan çeker
dek kahveyi 180 kuruşa satmak· 

tadır. Ticaret müdürü bunu gö· 
rünce lbrahim Ef. nin dükkanına 
giımiı ve lbrah:m Ef. ile konuş
mıya başlamıştır: 

- Kahve kaça. 
- 180 kuruıa çekerdek .• 

- Üç okka ver. 

Muhsin Bey derhal 540 kuruş 
vermiş ve t ç okka kahve sar
dırmıştır. Bundan sonra Muhsin 

Bey bir de fatura istemiştir. lb· 
rahim Efendi fatura sözünü du-

yunca bir az şüphelenmiş ve : 

- Son günlerde Ticaret mü· 

dOrü varmış. Etrafta dolaşıyor
muş. Kın boy~u .. Şiımanca bir 

zatmış .• Bir şey o~maam da .. 

Muhsin Bey bu sözler karşı
sında: 

- Yok canım, bana ne .. Ben 

mektep için alıyorum. Işte pa

ran.. Ben faturayı mektebin vez· 

nesine vereceğim .. Tabii hesabı 
kapatacağım .. 

Bu sözler lbrabim Efendiyi 
ikna etmiş ve derhal bir de fa· 
tura yazmış imzahyarak Ticaret 
müdürü Muhsin Beye vermiştir. 

Muhsin Bey dün fatura ile 

kahveleri alarak lbrahim Ef. ndi 
hakkında bir zabıt varakası tut

muş ve müddeiumimiliğe gön
dermiştir. 

Buğday muamelesi 
Ticaret ve zahire borsasında 

buğday üzerine yalmz iki mua-

mele olmuştur. fiatı 7 kuruştur. 

Zeki ~:r. ~abahattin ı:r. Cavıt Ef. 

Ekrem Ef. Y:ışar Ef. Mustafa Ef. 

Süleyman Ef. Seyfi Ef. Kemal l~f. 

Avrupaya gönderilecek tale
benin imtihanlarına başlanmıştır. 
Bu imtihanlara girebilmek için 
liselerimizden seçilen namzetlerin 
resimlerini neşre başlamıştak. Bu
gün de Konya erkek lisesite Is· 
tanbul Pertevniyal lisesinden se
çilen namzetlerin isim ve resim
lerini takdim ediyoruz. 

216 Kemal, 423 Seyfi, 38 Ca
vit, 377 Mustafa, 444 Zeki, 103 
Yaşar, 374 Süleyman, 252 Ke
mal, 382 Hayati, 464 Sabahat
tin Efendiler Konya erkek liıe• 
sinden Ekrem ve Lütfi Efendiler 
Pertevniyal lisesinden seçilmiı
lerdir. 

Belediyedeki 
milnhaller 

Belediye şubelerdeki münlial 
bulunan tahsildarlıklar için bir 
müsabaka imtihanı açmıştır. 

Orta tahsili olanlar bu imtihana 
girebileceklerdir. imtihan 10 
Eylul Cumartesi günü yapıla
caktır. Elyevm vazifedar olan 
tahsildarlar için de yakında bir 
kurs açılarak ma!iı Tiatlarının 
faılalaştırılması temin edilecek· 
tir. 

Sular kesiliyor 
Samatya, Y edikule ve civa· 

rındaki çeşmelerde su ar kesil
miştir. Bunun da sebebi Samat
yada Hacıkadın mahallesindeki 
büyük su terazis'nin tamir edil· 
mesidir. Tamirat bir hafta süre· 
ceği için bu miiddet zarfında 

sular akmıyacakhr. Belediye 
balkın susuz kalmaması için 
Samatya ve Yediku e civarında· 

ki T erlrns suyunun gece gündüı 
kes !memesini şırketc bıldirmiı· 
tir. 
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Yun CASUS Türkçeye ...... ,.. Çeviren 
IHtMog-

ham 
Bernelmllel Ea,.renglz kuvvetler 

- 23 - Ö.Rıza 

"Vladimir beni boşamak için 
mahkemeye sürüklenemez ,, 

Harington devlet adam • ı dımn yanında kocaaının pek de • 
)arına hitap eden ve mühim ğerıiz kaldığını ke§f etmİ! ve ka. • 
iktuadi projeler tqıyan bir adam dının ela kendisile hemfikir oldu
oldujundan ondan istifade olu- ğunu anlamııb. Vladmir uzun ge 
nahilirdi. Harinıton ruıça bilme niı kafalı, küçücük bir adamdı. 
dili için bir tercümrı.na. muhtcç· Nınik ve mütevazı clmakla bera· 
b. Dolaor Ors onun tercümanlığı- ber ça.rlıfın ihtilulcuyan~ faaliyet 
nı deruhte edecek olurıa, Haring· lerinden korktuğunu zanneder • 
ton farkına varmadan bu iıi ha· di. Kendiai rusça ckutıırak ve 
prabilircli. Doktor Ors hem ingi- Moskova gaı:etelerine yazı yaza· 
liaceJi hem de ruaçayı, kendi ana rak 1eçiniyordu. Anastasya ise 
~ili bdar mükemmel biliyordu. kuvvetli bir kadındı. Bir gün A • 
Omm için Orı öğle vakti gelecek tenden, Anastaıyaya kartı duy -
n Haringtona takdim olunacak- duğu ihtiraaı itiraf elmit ve kar~ı· 
tı. lık görmüttü. Anaıtuya da onu 

Atenden doktor Onla bu nok- ıeYiyordu. O halde Vl21.drnir ne 
talan görüttükten ıonra istifa· olauktı? 
de edeceii bir ıahsiyeti daha ha • Anastaıya ile Aıenden biribi -
tırJadı Te ıordu: rinden ayrılmamak istemİyEn iki 

- Anutaayo LeonideT namm· &tıktılar. Aıenden, bir aralık, A· 
M hir kadını tanıyor musunuz 1 nastn.ay:ının ihtilalci ol<luğunu ve 
:CAJebandr Detisiyef) in kızıdır. bir lnıilize göre pek sapa fikirler 
• -Bahasını çok iyi tanmm. taııdığı için kendisile e-vlenmek is 

- Bu kadının Petrosradda bu teı:ıiyeceğine zahip olmuı, halbu· 
hmduiuııu :zannediyorum. O • ki meeeleyi Anutaıyaya açtığı 
mm Mh.ini bulunuz. n.man, onun kendisile evlenmiye 

- Hay hay· razı olduğunu anlamıştı. Bir gün 
Doktor Ora yanındaki iki ada· mueleyi konuıtular: 

mın birine çek Iiı3.llı il~ sözler - V1admir ıizi boıamıya ra • 
aöylemif, o da hemen çıkıp git • zı olur mu? 
aitti. O sün öileden sonra Aten· _ Atla. Bilikiı Vladmir bana 
Clenin iatediii her teY Japılmq o
Jecelrtı. 

Doktor Orı ile yanında blan 
adamı Afendene •eda ederek ar
nhmtlar, o da banyo dairesine 
p.ifti. 

tapar. 
- O halde ne yapar? 
- Vladmirden ayrılacak olur 

sam bayatta kendiai her ıeyi zayi 
~olur. Hiçbir ki~ onun ka 
dar kanıma b~lı deiildir. Fa • 
kat kendi.ai benim mes'ut olmamı 
da ister ve buna mani olmaktan 
çekinir. Onun için (Yladmir), 
kendiıinden ayrılmak istediğimi 
anlar anlannu beni ıerbest hıra • 
kır. 

Bu sırada lngllterenin talak ka 
DUDU buıUnkünden de karıııktı. 
Onun için kanuna güvenerek bo • 
fanmak mümkün deiil gibiydi. A 
fenden bu noktayı, Anastasyaya 
anlatmış, o da ıu cevabı Termit· 

Onun aıcak su içinde yatıyor· 
lieia diifündüiü çehre Ana.taaya 
idi. Bu kadın, ihtili.lcı bir Ruıun 
km idi. Babaaı Sibiryadan kaça • 
rak Londraya &eçmit ve orada ta 
Taltun etmitti. Otuz ıene hayatını 
blemile temin eden hu ada.m in 
ailb: edehiyat aleminde kendiai
ne bir meTki ayırmıya muvaffak 
olmuıtu. Anutaıya Londrada ae 
ne bir Rua menfiai olan Vladmir 
Leonedov ile evlenmitti. Aıenden 
onu nlendikten birkaç tene son· 

ti: ra tamdı. Bu ıırada Anupa, Rua 
- Vladmir beni hotamak için 

mahkemeye aüriiklemez. Ona ka
rarımı bildirdiğim anda beni aer· 
beıt bırakmak için intihar eder! 

1•11 yeni keıfediyordu. Herke• 
raa romanları, rua hikayeleri o • 
kayor, nu rakkueleri bütün me
Clenl ilemi te.hir ediyor, ruı beı· 
teklrlan, Vaınerden batkuını 
Clinleme'k iıtiyenlerin hauuiyeti• 
ne rqeler veriyorlardı. Rus ıan'a· 
b, enfiloenza aalcmı gibi Avrupa 
~ kaplamı9tı. Yeni cümleler, ye· 
ni renkler, yeni heyecanlar moda 
idi. Afenden de yeni cereyana ka· 
pılmq ve o devrin münevverleri· 
le bir olmU§tu. O da odaaına rua 
renkleri vermif, duvarına bir ay· 
Jion umıf, çekoni okumıya ve ba· 
lete ıitmiye bqlamıttı. 

Anaatuya, içinde yaıadıiı ıc· 
rait •e sördüiü tahsil dolayııile 
iıtilllci idi. Kocaıile birlikte ika
met ettili ev, ıakallı ihtili.lcilerin 
toplanma yeri idi. Bunlar, erkek, 
bıdm burada toplanır ve konu • 
ıurlardr. Diaıhileff buraya gelir, 
PavloTa arasıra burada görünür • 
'dü. 

Afenden de bu eve devam e • 
'denlerden ve Anutuyanın tevec 
cühünü kazananlardandı. Anaa· 
tuJa cüzef bir kadmdı. Atend.n 
onun kara sözlerinde Ruıyamn 
hudut.uz iıteplerini, Kremlinin 
~an kulelerini, ıümütü kumaalb 
ormanları sörürdü. lkiai rut ede
ı.iyatmdan, Do.toyeTakid~ Tolı· 
to;-daa, hahıederlerdi. 

.Cok pçmeden Atcnden bu ka 

- Korkunç!. 
Aıenden, Anaatuyanın ıöz • 

lerinden ürkmüttü. itte tam bir 
nıs romanı! Sanki Dostoyevski
nin romanlarından birini okuyor· 
du. Anutasya devam etti: 

- Bu h'diıe hiç 9üpheaiz bizi 
bethaht eder. Fakat bqka ne ya·' 
pılabilir. Vladmir bensiz yaııya • 
maz. Ve muhakkak ki intihar e • 
der. 

- Naııl? 

- Beynine bir kur~un ııkarak. 

- Fakat bu adamın bu ıekil· 
de ölmesinden aonra vicdan ieti· 
rahati duyabilir miyiz? Onun ha· 
yali hep aramızda dolaımaz mı? 

- Muztarip olacağımız mu • 
hakkak. Hem de çok muzta.rip o· 
lacaiız. Fakat ne yapabiliriz. Dün 
ya bu. Vladmiri de dütünmek, 
onun da 'bahtiyarlığını dü,ünmek 
lazım. O da betbaht olmamak i · 
çin intihar eder. 

Anutuya yüzünü çevirmit ve 
Aıenden onun gözlerinden yqlar 
aktıiına dikkat etmİfti. Atenden 
de muataripti. Ve Vladmirin ken· 
diıini öldürmeıi ihtimali onu kor· 
kutuyordu. . . 

(Bitmedi) 

VAKiT 

Politae : • 

Btr şoförden dayak 
yemek iddiası 

Kasımpaşada Hacabüsrev ma· 
baUesinde Peblivankuyusu soka· 
ğıoda 6 numaralı evde o!uran 
Ahmet oğlu Niyazi dün Beyoğlu 
polis merkezine müracaat ede
rek otobüs ~oförlerinden Sezai 
ismindeki şahsın iki güo evvel 
kendisini döğdOğünü bildirmiş 

ve Seıai hakkına şikayette bu
lunmuştur. Po1is tahkikata baş· 
lomışbr. 

Tramvaydan ntlama 
tehlikesi 

Saraçbanebaşmda oturan lrani 
AbduJJah Efendi dün Beşiktaş

tan Fatihe giden 1419 numaralı 
vatmanın idaresindeki tramvay· 
dan atlamış yüzünden, ko!undan 
ve vi!cüc'.urıun muhtelif yerlerin
den yaralanmı~hr. 

Bu da trenden atlamış 
Gedikpaşada Mühim sokağın· 

da 17 numarada oturan Madam 
Zarubi Kumkapıda trenden at~ 
lamış, muhtelif yerinden ağırca 
yaralanmıştır. Yaralı Haseki 
hastanesine kaldırılmış, tedavi 
altına alınmııtır. 

ölü bulunan genç 
Y eşilköyde irfan sokağında 

oturan ve Ayvansarayda sabun 
fabıikaaı sabibi Arist lnciciyan 

Efendinin oğlu 19 yaşında Arlin 
dün ubab yatağında ölü olarak 
bulunauştur. Gece hiç bir şeyi 

olmadığı halde yatan Aartinin 
ini ölümü ev halkını telişa dü
şürmüş ve derhal doktora ko· 
şulmuştur. Muayeoe neticesinde 
Artinin kalp sektesinden öldüğü 
an1aşıJmıştır. 

Çay, ş~ker, kahve 
1 eylül 1932 tarihinden itiba-· 

ren tatbika başlanmış olan yeni 
kontenjan kararnamesinde çay, 
şeker ve kahve hakkında mad· 
deler o'.madığıodan aJikadarlar 
bu hususta vekalete müracaat 
etmişlerdi. 

Dün lktısat vekaletinden ge· 
len cevapta çay, şeker ve kah· 
ve için 2054 numaralı kanun ve 

13144 numaralı kararname mev· 
cut olduğundan bu mevaddın 
kontenjanla alakası olmadığı ve 
kanunun emrettiği şekilde mua· 
meleye tabi olduğu bildirilmiştir. 

inhisarlar Vekili 
Şehrimizde bulunan inhisarlar 

ve Gümrükler veki!i Rana Bey 
dün lstanbul gümrük baş müdü
riyetine gelerek geç vakte kadar 
gümrük işlerile meşgul olmuştur. 

Rana Bey bu esnada, şehri
mizde bulunan gümrükler umum 
müdürü Cemil B. He de görüı
müş ve birçok meseleler hakkın
da kendisinden ma!iimat almıştır. 

§ Gümrükler umum müdürü 
Cemil B. dün gümrüklerin bir
çok kısımlarında tetkikatta bu· 
lunmuştur. 

ilzUm çoktur 
Bu sene üzüm mahsulü bil

hassa }'apıocak pek mebzuldür. 
Hergün meyva halma binlerce 
küfe üzüm gelmektedir. 

LILY DAMITA--.... 
r--;;-: Kadın güzel 

L-~ra~zYsö~ fi~int _ _.r 

A • 
1 L 

Kadın ve er 
Kadın için her şey hissidir, 

fikirlerinde devam vardır 
, tf• Mütercimi : Zon!)uldok meb usu 

-7- ' 
Kkadm için fikir dahi dan bahsediliyorsa işt~ ~u~~d 

müstesoa olmamak {iartiy1e he- kün < eğildir. Çünki ık• . et 
men her şey histen ibarettir. mürekkep olan bir ce[l)O ı 
Te~ssürleri daha derin ve daha devamJı bir ahenk b:..ı'.uoıfldı 
çok mütehavvildir. Ekseriya ve hakim ve mütefevvik bir~: ~ 
t>ilbassa kendisine uygun gelen ihtiyaç vardır. Eğer ah!D ·ı d 
şeylerde hadisatın yalmz bir savattan bahsediliyorsa bu, ti' 

... fih b d 'd. c· ddi''e tarafım görebilir. maama u- ru ur ve zarurı ır. ı 
11 

nun istisnasız bir kaide olmadı· ut bir ailenin en miibim ş!lr b~ 
ğmı da itiraf ederiz. Nice er- aıle riyasetindeki müsavats~ı 
kekler vardır ki sebatsızhkları da uzlaşa bilir. Riyaset, b;'oc 
istical ve tehevvürleri, kendi zifedirld ikiden biri tar:ı 'ııı 
nefislerine karşı bile ahenks'z· ifası mutlak surette ıaıı e 
Jik!eri ve en ufak sebeplerden Fakat bu riyasete, evve:c 

3 
alevlenen hassasiyetleri ile er· :ıikrettığimiz vechile haddi ~~ 
keklik davası güden bir kadın da bir külfelt r. Sırf .zah1~,ıı 
rulruoun gülünç tezadını temsil harici olan bu tefevvuk, kS ,f 
ederler. Buna mukabil öyle me- günün bin bir türJü teferr"l 
tin ve bitaraf muiıakemü, hissi- dan istifade ederek kalp oıgt 
yalına hakim, başkaları m his- de icra ettiği g;zli ve l 
lerine karşı müstakil, sakin ve mahsus hakimiyetle &safı der 
sebatkar kadınlar vardır ki en de tazmin edilir. ~( 
ağır baıh erkekler bile bunların Val11a erkek, kadmıP eı 

fikrindeki sıhhat ve ciddiyete disi değildir. Fak at e"' ~ 
gıpta ederler. Maamafih umumi olduğu gibi bundan soor•f,
nazar noktasından bakılırsa er- ailenin reisi olmakta de ~ 
kek ekser:ya, kafasile, kadının edecektir. Kadın erkeğİO ~ 
yüreğile hüküm yürüttüklerini cariyesi, ne hizmetçis!, ıı~i~' 
görmemek mümkün değildir. mahkilmesidir; fakat ab .. ~ 

~o;ıuncu hassa olarak erkeğin nıüsavisi, hak sırasınca tsb
11 

fikirlerinde daha çok devam ve maduoudur. i 
teselsül vardır. ÇünkU erkeğin Maamafıh ciddi ve müııe 
teessüratında pek az tahavvül düşünce!i bir !rndınm, ~o 
vaki olabilir. Umumi fikirleri da- üzerinde icra edc'bilc~~· ti 
ha çok olduğu için düşünmiye icra etmek mecburiyetio~~ıı~~ 
ve müli'~aza etmiye daha ço:{ lun:uğu asil ve ulvi tesiri~~ 
müsteittir. Kadın, pek az ve an- edecek değiliz : Geniş, der ,,~·f 
cak hissiyatile düşüollr: Pek hak- müessir bir fikir ile inceı 11il 
lı ve na mağlup zannettiğiniz ve çalak bir fikrin; dai~< '\e 
mübabasa)arda bile kadıo, ya istikamette yürüyen bir cOet, 
hayalt veya bisst bir tarzda ce- tertip ve itidali eveo, b~ 
vap verir. Eğer bu mübahada · ve mUn'im hileleri lceşfcde~of 
fikirler:niıin tesirine kapılırsa ar- fikrin; büyük tasavvurlar ;.1'J.e 
tak bu tesirden kurtulmıya muk· ran ve hedefi gören bit 

1ed'~ 
tedir değildir. Mülahaza ve mu· teferruatı ve vesaiti ihatıı fi ti' 
hakeme, kadını ya sabırsızlandı- bir fikrin; velhosıl yapıl_61fi~i~ 
rır veyahut mahkum eder: Doğ- zımgelen şeyi bulan bıt 

1
,r 

ru dürüs·t bir muhakemenin ikna bu şeyin nasıl ve nerede. f r 
d l 1:;1r 3' 

edemediği bir kadını baıa ahval- lacağını mey ana 'oycn ~ d', 
de tek bir safsata ile aldatmak rin karışmasile hasıl olaca jıt~;t 
kolay ve mümkündür. vazenedeki iyiliği kioı ıııOııf 

~ ~ ~ edebilir? iyice yo'una 1'0 blls~ 
Madam ki erkek, düıüpüşte ve bir evde erkek ve kadı11111 el et' 

muhakemede kadından geniş, rekabetlere ve gizli e~ ,ıle' 
b f ld kapılmaksızın ailenin nıe0 ~ttı~', devamlı, sakin ve itara br; a- "' 

d d b k hl. rioi müştereken münakaşa 11j 11~ reye de on an a a ço e ı- h '11'1 , 
yetli olmak Jazımgelir. !erini, ilk teşebbüsün 8 'f•'' 

Çünkü bir aileye medarı istinat raftan geldiğine bakıJl:,01 ~ 
müşterek kararlar aldıkls f11''· 

o~acak olan büyük kararlar, ihtilaf vukuunda kocanıo jjl 
elbetteki rakik ve ateşin, k ..ı da f' rur olmaksızın, aaının si 
fakat aynı zamanda müte· f' 1 . ks1ııo . i-

ne ıs mese esı yapma eiS'" ~ 
haYvil ve tarafkir bir zihniyet- vct ve samimiyetle aile t 5,aıe' 
ten ziyade eşya ve hadisat ara· reyine tabi olduklarını g tııs'( 
sındaki sebep ve münasebetleri kadar güzel bir manzara 010~1' 
ihata, netice ve akibetleri müli· vur 0 · unabilir mi ? Bu~8 olıı''.~ 
haza ve her şeyin kir ve zararı· bil, kadının esasen ehtl ·befl" 
nı daha makul bir tarzda mü va- ğı bir hakimiyetin c:ı• ııt .;~' 
zene eden bir zihniyete muh· kapılarak, hürmet ve ~~şor11'~ 
tacdır. dettiği kocasım küçü~~. ~ıJ b9)~ 

Şimdi bize, "müsavat umde~i ye, varlığını teslim cttıgı ıııb~ 
? F ~a e 

nerede kaldı?,. Denilecek a· arkadaşını açıktah ııçıg e~ 'il. 

kat han ki mllsavattan babsedil- etmiye özendiğini görrtl J<e"'j( 
mek isteniyor? Siyasi müsavat- hazin bir manzaradır_? <Je &~ 
tan mı? Kadınların bu müsavata sini seven erkeğini, hıle es'~ 
pek de heves'<ar olacaklarını zan· sise ile göze görünrne~ 0c.ı ~ 
netmiyoruz. Medeni hukuktan· tuıaldarıoa düşüren, ya ~ede' f' 
mı? Kanuna ve bilhassa kanunu sevg;nin oltalarile .zaP .;e ,, ~ 
medeniye iit bir iı olduğu için ailenin kalpg5.bıoa rıya 0,.ııJ' 
bizi alikadar etmez, münakaşa· sata sokan l:adını~ . rn; ,d 

sını hukukcu~ara bırakıyoruz. daha acıklı değil ınıdır(BilP'''°'" 
Eğer ailede riyaset müsavatın~ 
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'l'iirk Kızı 

,_ .. 
Dünya Güzeli 

Iİhı_auıelliJc t&cmı bir Türk terek olma.aı aibi hafütr bunun 
~·· 8u ha.vadiıi gazete neticeleridir. 
edem: ?kuduğum :ıaman Böyle olduiu halde Oımanblık 
· ki aöiıüm kabardı.. zamanında yadellerden abnm11 
~ llt~dı ••• Türk varlıtı· bayaiı kaideler, an'a.nelerin ver

. ~ Uateaııa mazhariyeti ru· ( mekte olduiu mevhumeler milli 
le dold'ft& •ıimaz bir ıaadet varlığı, milli ahlila Türk ruhuna 

eıı o:;rdu. Ve ben, beni yabancı, muuır medeniyete ayla• 
kend· •&adetin derinliii i· n bir hale aetirmitti •• lıte Türk in· 
~:den geçmit bir hal• krlibı Türkün ahlikt hayatındaki 
~1\d" dıın.. bu halkçıbiı meydana çıkardığı 
fert İç'Uftl: Milliyetini . seven gibi, Türk ruhunda kadınm haiz 
.. au ıl\ bu ne nihayebiz 'bir oldutu mevkii de lt:endiıine ver• 

.. l'\ır veren bir haberdi.... mit, cemiyet hayatmdaki miila· 
rin~edent alemin bir çok vatı kadına temin etmittir. 
~n ittira.k ettiği i\izellik Türkün tarihte haiz olduğu yük. 

, ~t bütün ~zelleri göl sek vu:flardan biri de manevi 
.' Jteııd· e.k Türkün aıil güzel· •ahada "fmlet,, oldujl.ı gi'bi, ciı· 

~ ~arlığmda pa,rlatan Jn&nt ıahada da "güzellik,, tir. 
~- .~ltı Hanım kazananı Türk ırkmnı güzel!iii, içtimai ha 

d" l\iıeli ilin oluımıut • • yabn \>u bedii aafhu1 en ziyade 
it)~ ıelinciye kadar yuca ceıniyetin Jltif cinaini tqkil eden 
il ı tarihin henüz okun· Türk kadınında tecelli eder. Türk 

j :ri&lannda kalımt, ve her kadım aile hayatında nuıl fazi· 
~~t ~letleri bütün yük· Jetli bir uzuv. olarak.tariht haya· 
~~1,.:rı.dınde yarabnıt olan anı yqa.mıı ıae, necıp ırlanm ciı
-.~ ıtıuı bugünkü medeni mant güzelliğini de her vakit mu· 
~~:-~mda içtimat varlığın hafaza etmekte bulunmuıtur. Fa· 
~' ::~ndan biri olan bedii kat bu uil varlık ancak bqünün 
~ O)j ltizellik,, de hepainden cümlıuriyet. kadmmda kendini göa 
~ 'liuııu bütün dünya ta• terebiHr; hürriyetini ka:ı•nmq, ta• l..' d·· . .• ri~teki ~k v-:rlılmı bugünkü 
~~.\ltiindum: Bundan on cumhurıyet devnnde edinmiye 
' 1 ı .~ evvelini gözümün batl&DUf olan buıünkü Türk ka· 
lu ~~-Osmanlılık deni· dmmda tecelli edebilirdi-
~ 'tQ; VUata. batakhimm i· itte Keriman Halia Hanımm 
~ ~k .~ar~ı kaybolnnM- bu mmteana muvaffakıyeti 
~ l...~nmut-·· ~uuır me- Türk Jrkmm bu bedit huıaaınm K' f -ı'!1 tamamıle alikanz.. en ea1ri atala.rmmdan, analanmız· 
~er l&millt bir haTa l- dan tarihin bütün devirlerini iL§&• 

• ~ dilerini? n~ olduklann· rak bugüne kadar geldiğini, bu 
> i..ber ofıl bır hayat ıe- Türk ıüzelinin medeni ~illetlerin 
~ • güzelleri arasından "dünya güze-

~ ~ milli varlık oldufu li,, intihap edilen uil varlıiı bü • s; 1Yetindeki ülviyet bü· tün dünyaya göstermiştir .. 
~:hayrette bırakan Türk Ey il&ht ıüzel ! .. Ey yuca Türk 

'e ~\illlt vaı:!ık _ü~erine bir varlıimm bupnkü ıüzellik yıl· 
~ ~~lc:mU! butün bu köh· dızı !.. Aaırlann ve uırlarm arka• 
~~ lf L.~ğ-1-,k ~ .. yadellerden smdan ~üyiik atalarımız, büyük 
d~" ı aıaelen 11.ıu...sı ---ı.~ b-·L..... 1 __ 1...! 

1
• kend· . una ~,or ar, ve 

~ ~ waı azemet ı ma• ı 'k TU"JJJWDbim: .... 

~..-ııc, fakat yepyeni bir dünyaya ön salan aüzellitini bu· 
'-il meydana çrkarmıı, günkü dünyaya tamttırdığmdan 

laaft ... _ Yarbfmda bütün iç- dolayı MDİ sevinç ve ıevıi ile anı· 
, ıt ~lerin nuıl birer yarlar ••• 

-11& tetkil ettitini Tü* DarWtllnun mtıdenf.ı.mden: 
X"'tt .... birer birer bütün BalU N'1Mtullalı. 
~'ltlt ıa_~ bq)•mıftn' •• ı--------

d htında bdmm mevkii E k k k 1 
tt L~ .. <•> ve binaenaleyh r e ve ız lselerl 

-.., "htınd ki. "müta latanbulda erkek ve im lise-, .' S T:r= ~um;· 1~ lerine abnacak leyll meceant ta· 
:-t1qJ eden ahllklarma lebe için dOn lataabul erkek Ji. 
, d~!tıra. bir tarafta "mi· aeai ile Erenkly k11 liaeainde 

•er •--~-- "' imtihanlar yapılmııbr. 01-ıı ~ ımani· 
"ı..~Uftcün cemiyet ha~· Bu imtihanlara kız ve erkek 
. İ;!-=- ha.Jeti de Jıa&. 250 talebe ittirak etmiftir. 

. ~-.,.. .... Türkün ruhunda e• imtihan evrakı tetkik için Maa· h:: oiaıı "kadmcılık f'9 rif veklletine ıanderilecektir. 
-~· letj halkçılıiJn ken• Vekllet tarafmdao aeçilenlec ley. 

il meccani olabilecekler~!-. 
• ~ vaaıflarmdan wr: 

1... ~ dolayi etki Türk 
o'~ mevkii mü· 
~;"- ıc.Tn bır çc,k jçtimat 
l~ ın erkek ile bera• 

1ı.:- ~~u. E.lri Türk hlkan· 
ı~ -:_~•lerinin "hlkan 
. --..,,cfiYor ı~ d" . 9c:ılebi aı. •• ,, ıye 

' devletlerin elçi· 
· ~e hatunun birlikte 
il heı.ı b L.~le dahilinde vi· 
r, hL· a...., hem · 

C)).._ -..q l'iirk h anaya aıt 
~hp &Yatında ha· 

1.. 1 ~Pese Ve Y&fmağm 
( ~dllı] da.. İçtirnat ha· 
~~erle miif· 

~ Oeınl 
4-eıı~. ~ oldutu sf.bl 

MuaIUm Mektebine 
Talebe 

latan bul Er kek Muallim Mek
tebi dördOncO auııfına alınacak 
12 talebe için dlln Erkek Mual· 
Hm mektebinde bir mDsabaka 
yapılmıtbr. MO.abakaya 15 tale· 
be girmittir. 

Kocaeli ile Bolu villyetleri de 
latanbul Muallim Mektebi mm• 
takuıaa dahil olduğundan don 
Izmit iJe Doluda müsabaka ya· 
pıJm11br. 

Bu ıuretle latanbul, Iımit, Bo· 
lu müsabıkalannda kazananlar· 
du 12 talebe Muallim Mektebi· 
ne alınacaktır. 

VAKiT 

Aaadoluda tetkikler 
····························~······ ..... 
Halk Birliği 

köylerde tetkikata 
giden ve dönen hey

etin g6rd0.klerl 
Balıkesir ve civarında halk 

bilğisi tetkikatında bulunmak 
üzere bir ay evvel ıehrimizden 
ayrılan konservatuvar müdilrfi 
Ziya, dernek umumi k!tibi Meh· 
met Halit azalardan Hikmet 
Turhan Beyler iılerini bitirmitler, 
Halit ''e Hikmet Turban Beyler 
dönmüşlerdir. Ziya Bey bir kAÇ 
gün için Bursada kalmıştır, Ha· 
lit Bey aeyyabatları etrafında 
şu malQm3tı vcrmiıtir : 

lstanbuldan doğruca Balık-esi· 
re gittik orada papuccuiuk1 ve 
dabağhk,demircilik geçecilik gibi 
halk san'atları Oıerinde çalı~bk. 
Halk adetlerine ait malxemeler 
topladık. Balıkeıirden Sındırgıya 
geçtik yürüklerle temas ettik. 
Köylerini gezdik YUrük adetle-

rini oyunlarını tesbit ettik, bu· 
radao Dursun Beye gittik bura· · 
dada halk türkU, masal adetle· 
rini, oyunları üzerinde çahşbk, 
Dursun Beyliler bir mevki için 

ARAPLAR 
Bir kongre 
toplıyorlar 

Kongre Kral Faysalın 
himayesi altında 

Bağ(jatta toplanacak 
Bir kaç gün evvel heyet ve §Ü· 

mulünü mevzuu ba.h.ettiğimiz A· 
rap kongretiııin Baidatta toplan· 
muımn ~ok muhtemel olduğunu 
yazmıftık. 

Son poıta ile ,elen (Taymia) 
gueteıinin Bağdattan aldıiı ma· 
lGmata göre (Bağdat) Arap kon· 
gresi merkezi olmuı takarrur et• 
mittir. Baidat mat'buatı bu hahe· 
ti ilan edere kongrenin ıonba· 
harda toplancafmı, Kral F ayn.• 
hn Arap milletlerinin ' hakiki mü· 
meuili olı:ıak •tf atile kongreyi 
himayeti altına alacaiını yazmak· 
tadırlar. 

Kongreye Baidatın en ileri ge• 
len ricalinden Y nıin P ~ riyuet 
ed$C.ektir. 

Irak, Suriye. Filistin. Mwr, 
Maverayı ~a ve Hicaz müme&· 
ıilleri koqreye iıtirak 

0

ve umum 
ArapJarın buıünkü vaziyetini mü· 
zakere edeceklerdir. Mevzuu hali 
aolacak meaelelerln en · bqlıcuı 
Irak ve Suriyenin ittihadıdır. 
· Bundan bqka bir Arap "miaa.· 
kı millf,, ıi kaıvlMtmlacaktır. . 

Koltnr ismini ku!Inıyorlarki bu 
kelime burada ziraat için hazır· 
lanmıı bir yer manasına gelmek· 
tedir. Halkiyata ait çok iıtifa· 
delerimiz oldu. Alaçam orman· 
lar etrafınd.aki Yornklerlede g6· 
tOıtDk. BDyOk istifadeler temin 
ederek dandnk. · Ehli sal be karşı ya-

pılan bUyUk bir 
Bükreşte tıp tarihi harbin yıl dönUmil 

kongresi Hattin ve.k'uı Sultan Sala.bat 
tin E~b,inin Ehli. Salip ord~~· 
na kup ihraz olunan muazzam 
zaferidir. Vak'a 1187 eeneainde 
vuku bulnnq, Ehli Salip imha e

dilircesine mailup olmutlardı. 

Sekizinçi beyl\elmil~l bp taribi 
konıresi 10 Eylillde Bilkre,Je 
toplanacaktır. Kongyede, baılıca 
Balkan mcm!e' etlerinde tababe· 
tin inkişaf ve tealisi, Avrupanın 
teu a kar§ı müdafaası meseleleri 
g6rDıUlecektir. Bundan başka 
muhtelif milletlere mensup .Jo'k· 
toJ'l. lıfıırladJJ-w ...porJarı da 
okuy2caklardır. 

Kongreye hfikumetimizi tıp 
fakültesi reisi Tevfik Recep B. 
temsil edecektir. Bundan baıka 
ıehrimizden bazı doktorlar ve 
~dirneden Rifat Osman Bey de 
kongreye gideceklerdir. Kongre· 
ye gidecek olan ecnebi doktor
lard an bir kısmı ıebrimizden ge· 
çeceklerdir. Bu meyanda kadınlı 
erkekli 47 kiıilik bir ltalyıb 
doktorlar kafilesi çarıamba gll• 
nn sabahleyin saat yedide Bul
garya vapurile limammıza ıele
cekler, o gün şehrimin gezecek-

ler, ertesi aktam da trenle Sof· 
yaya gideceklerdir. Belediye ltal· 
yalı doktorlarla mOnferiden ıe
lecek olan diğer ecnebi doktor
lara azami kolaylık gösterecek~ 
tir. 

Arabacılar kahyası
nın muhakemesi 
Sirkecide arabacı Mehmedi 61-

dUrmeğe teşebbUsle maznun ara• 
bacılar kahyası Sabri oğlu Arif 
ve arkadaıı Isoiail oğlu lbrabimin 
ıehrimiz ağır cezasındaki muha
kemesine dün de devam edilmiş 
ve düokn celaeye göre bazı ıa· 
hitlerio celbine Jllzum hasıl ol· 
muttur. Rüstem, Fehmi, Sait, 

~ma~l ve Mehmet iıminde beı 
kııının ıahit aıfatile celbi için 
muhakeme bqka gilne bırakıl
misbr. 

Vak'a geçen cumarteai günü 
Filiıtiııcl• ... 'it olun.muş, bütün 
•&tbuat, vak'adan bahseden ma• 
kaleler yazmıf, Kudüıte, Hayfa, 
Yaf&. Gazze. Aki ve Nabluıta te 

z&hürler ~pılmıf, nutuklar irat 
edilmi~tir. 

Hatjpferin ekteriıi, Ehli Sa.li· 
bin eskiden prk memleketlel"ine 
vuku bulan taarruzlarile ve ·garp 
devletlerinin buıünkU iıtililamu 
mukayete eden sözler aöylemit. 
hatiplerin biri, muzaffer iılim 

ıehitlerinin kaniJe yuğrulan Hat· 
tin aa.humm buaün Siyoniıtlerin 
eline geçtiğini aöyliyerek efkin 
tehyiç etmittir. 

Polis olmak lstlyen 
kadınlar 

Polis olmak için, mOdiirlilğe 
müracaat eden kadınlann adedi 
yediye baliğ o!muş ve evrakı 
tahkıkıyeleri ikmal cdilmiotir. 
Tayin emri olmadığı için kadın 
poliılerin henüz nereye tıtyin 
edilecekleri malnnı değildir. 

lstanbul rehberi 
isteniyor 

Mısırdan ve Balkan memleket·. 
!erinden belediyeye yeniden ba· 
zı mektuplar gelmit ve Istanbul 
rehberinden fazla miktarda gan
derilmeai iatenmittir. lıtanbul 
rehberi benllz bitirilipbamrlanma 
dığı için mektuplara mOspet ce
vap verilememiftir. Maamafi yeni 
bOtçe taatikten gelince rehberin · 
hemen tabına baılanacak, iste· 
nea yerlere iönderilecektir. 

Savıfa 5 

Harici ticaretimiz · 
-. ............................ __. 

İngiltere .. Türkiye 
Kontenjan tahdide· . 
tından ingUiz ttca• 
r.eti m:llştekl . imiş •• 

(Taymis) in htanbul muhabiri, 
Türkiyeye vuku bulewr ithalay 
tahdit eden ıon mukai:rcratı ıuev· 
zuu bahseden bir yazı11nda kon• 
tenjan usulünde vuku bulan talı• 
didatı hulisa ettikten· ~nra §U'. 
mütaleaları ileri ıürüyor : 

"Yeni tahdidat it aleminde ıul 
tefehhümler huıl etmiıtir. Türki· 
ye ile it yapan İngiliz müeaaeıele 
ri mühim mütküllerle kartılll!mıt 
tır. Meseli Vikrea Armatrona mü• 
eaaeaeleri, Türkiyeye tayyare ver
mek için diğer bir çok müeueae
lerden daha ucuz fiatlar teklif et• 
mitti. Sipariı mil-ıarmca Türk ma• 
h almak icap ettiğinden ıipar·~ 
alınmamıştır. Çünkü Vikrea e 
Armıtrong mÜeHeaelerinin inc:r 
ve üzüm ticaretile metıul olmala .. 
rma imkan yoktur. 

İngiliz ticarethanelerinin uğra• r 

ya~ğı mütkülat, lngiite.rede tica• 
ret mübadelelerinin Dn§ık !ı1eri• 
le me.§gul olacak bir mnesa~ 
me'f"cut olm~uından dolayı git-'' 
tikçe artmaktadır. Bu mühim me·J 
ıele}'lin halli icap ediyor.,, 

Kavun, karpuz 
yUzUnden 

sokakların plsltğl 

Soıı g6nlerdeki meyvaJ kevun 
ve karpuz bolluğu yilzünden Is• 
tnnbul ~okakları berbat bir hale 
g.Jiyor. Bilhassa seyyar meyva• 
cıhaın rast geldikleri yerde du· 
raral{ . mefıYa satmaları ~ .';~\! ve" .. i. 
karpuzcularm da ~ok.t'ı, RTta1ı1u•h• 
da aynı şeltifde hare"kef e'lm e! ' 
Jeri p,islikte baılıca amil olmak· 
tadır. 

Temizlik amelesinin kıta na• 
zaran iki saat fazla çalışmaları· 
na rağmen temizlik işi yoluııa 
girememektedir. 

Belediye riyaseti ıubelere gön· 
eerdiği bir emirde sokakta ara· 
balar içinde karpuz kesip sa• 
tılmasına mani olmasını, araba• 
Jarmı sokak glSşelerine boşaltan 
kavun ve karpuzcuların şiddetle 
cezalandırılmasını bildirmittir. 

Bundu• baıka Haliç ve Boğaı 
sahillerine de kavun ve karpur 
kabuklarının nökUirlllmemesi de 
bildirilmiıtir. 

Ne oldpğunn bilmiyor 
Beyoğ!unda mukim lbrabim 

oğlu Şerif, iskambil oyunu es• 
nasında çıkan bir mfinakaıa ne• 
ticeıinde arkadatı Ruıtemi bi· 
çakla yaralıyarak öldilrmOıtfi. 
Şerifin ağırcezadaki muhakecıe• 
sine dün öğleden evvelde devam 
ediimiıtir. 

Şerif dlinkU celsede cOrmilnt\ 
inkir etmediği gibi itiruta et• · 
memif ve sadece: 

- ''Rüstem ve Rüstemin &r• 
kadaşları beni döğdüler. Bundan 
sonra ne olduğunu bilmiyoı um.,. 

Demiıtir. Muhakeme Ş'.lhit ce.• 
bi içın bııka güne talik o!aın~ 
muştur. 

VllAyetlerdekt 91 
poHs 

lzmit, Edirne, Adana, Afyon
karahisar ve daha bazı viliyet• 
lerde kadro faılaıı kalan 91 . · 
polisin lstanbul poliı kadroaunıa .. 
tamamlama:.ma karar ıreriimlftir. · 
Bu memurlar yakında ıehrimiıe 
gelecek ve muhtelif ıubelu em
rina verilecek lerdlr. 



Sayıfa 6 VAKiT 4 Evlnt 1 

· eykozda küçüklerden mürekke 
bir bando ol uğunu biliyor musunu 

Yukarı Boğazdan küçük bir Bu uabi sualleri, çıplak mini lit takıma marş kumandasını ver· Beykozlular bu cuma İstanbul 

enstantane : mini bacaklarda sert, }taba el pet· mit! Doğrusu, Kiramettin Beydeki spor gibi tampiyon bir takımı dört 

Bebekten yukarısının tam bu revleri takip ediyor: bu güzel ve orijinal icat fikrine sıfır yendiler, anlaşılıyor ki Bey-

mevaime, tam bugünlere mahsus _Şak, ıak, tırak!. Manasız benim gibi herkes de bayıldı ve kozlular son hezimetten sonra a· 

0 nazh ve içli mahmurluğu gene yere ağladığın için al sana: Şak önceden benim gibi itin aslını bil· kıllanmışlar, adam akıllı çalıımıt· 
üstündeldi. Sahiller ve tel!_eler ıak, tırak!. . miyenler bu mini miniler bando· lar .• Ah, ne olurdu, Beykozlular 

-ot - - .._ ~-- • sunun meharetine dakikalarca o gün ıu gayri müttefiklerin ıam-

Berkoz ·~ayınrsda blrakiam· satası 

yaz gidiyor, galiba, ona yanıyor· Ben ikinci köteyi dönerlien ayni 
lardı. Deniz kıyıları gene çaylak- çocuk feryadı, ayni asabi sualler, 

larla doluydu, fakat Boğazın yu· ayni ıak, tak, şırak sesleri daha 

karı kısmı, yakında kendisinin çır tizden mahalleyi çınlatıyordu. 

çıplak kalacağım dütünüyor gibi Mini miniler bandosu: 
idi. Çayır bu cuma pek kalabalıktı 

; parmak ısırdılar. piyonu Karagümrüklüleri de bir 

Bando ile yapılan maçlar: 

O gün çayırın fevkalade kala
balık olmasının bir sebebi de o· 

rad~i maçlardı. Beykozlular, lı

tanbulsporlular, Karagümrük • 

lüler tam kadrolarile ve bütün ai

leleri, akrabaları, ahpapları, ko· 

/ nu komfularile hep orada idiler .• 

1 Hele Karagümrükte, Balatta in· 

yenselerdi, fakat haıımlannı ih

mal ettiler ve birinci takımlarını 

ikiye bölerek muhtelit ıekilde ya
rısını lstanbulsporlulara, yarıaını 

da Karagümrüklülere kartı çrkar· 
dılar ve işte onun için lstanbul

sporluları dört 11fır yenen Bey

kozlular Karagümrüklülerle be

rabere kaldılar. 

san kalmamı§, Beykoz çayirna dö- Sahada bir kaz sürüsü: 
külmüştü. Çayırın iki taraflı ~ O günkü maçlarn en hota gi-

: çınarlan altına kartılıklı masalar, den bir tarafı da fU oldu. Beykoz 
sofralar, salıncaklar kurulmuf, lstanbulsporla çarpıtırken top bir 

kilimler, seccadeler, hasırlar ae- aralık lıtanbulsporluların kalesi· 

rilmiş ve bazı masalarda da olduk- nin önünde dönmeğe baıladı: fite 

ça kafalar gerilmitti. Maçlar ban o vakit diğer tarafı bot bulan bir 
- ~ - ' ıürü kaz Beykoz kalesinin yanın· 

1 

j ; dan gak, gak, gak! diye kanat 

Beykoz artık yazdan ziyade ve bugün çayırın manzarası büs- , 

güz kokuyor, yahut kavunlu, kar- bütün başkaydı. Şehir tarafında-

çırparak pür net'e bir halde ıaha-

1 
ya daldı ve kırıta kırıta Beykozun 

muhacim hattına kadar geldi, der 

ken efendim lstanbulspordan Sa

lahattinin mukabil tarafa çektiği 

puzlu, mısırlı, ay çiçekli yaz ko· 

kusunu Beykozun üvezli, kestane

li güz kokusunu henüz vakitsiz 

ki ağaçların altında, en büyüğü ' 

sekiz yaşında olmak üzere çocuk

lardan mürekep bir bando çalı-

yerinden didirgin etmeğe çalış; - yordu. Bunu, ben üst baştan gö

yordu. • rüce taşırdım. Zira bu kadar kü-
çük çocuklardan mürekkep bir 
bando dünyanın hiç bir tarafın-

Sahilde, kayık yarışları olması
na rağmen hemen kimsecikler yok 

tu, bol gölgeli, serin çarşı yarı uy· 

kuda müfteri sayıklıyordu. Şirke

tin Uuhu nebiden kalma 42 numa

ralı aktarma vapurundan çıkan 

tek tük yolcularla birlikte çayır 

yoluna düzüldük!. 

da görülmüş ve işitilmiş bir tey 

değildi. Hele güzel bir Azerbayı• 

can havası çalmakta bu mini mini· 

ler bandosunun uzaktan, yüksek· 

ten gürünüıü pek ömür bir m an

zaraydı. Fakat, ne dersiniz, bana 

uzaktan görünen bu tatlı manzara 

bir seraptan ibaret değil mi imiş? 

'· Beyk.oza giden KaragDmrUk 

Mancuız yere ağlıyan çocuk: 

Çayıra giden yolun ilk döne

mecindeki eski ahşap bir evde kü

çük bir çocuk, sanki cimbizle etin

den et koparıyorlar gibi cıyak cı· 

yak ve yanık yanık ağlıyor ve o· 

nun acı feryatlarının her bata to

sunda yaşlı ve kalın bir erkek sesi 

ıu falsolu nekaratı salıveriyor: 

O gün Beykoz çayırında teren· 

nüm eden Üsküdar Halk birlik 

bandosu şefi Kira.mettin Bey, o

rada bandonun etrafını saran ne 

kadar mini mini varsa hepsini bir 

araya toplamış, ellerine, ağızları

na birer çalgı dayamış, asıl kendi 

çalgıcılarından bir kaçını da bun· 

ların arkasında görünmiyecek yer· 

çocukları 

do ile batlıyor, bando ile oynaru
yor, bando ile bitİY.ordu. Oyuncu
lar, sahada futbol değil, adeta 

muzikanın çaldığı havaya göre 

kah fokstrot, kah tango, kah da 

zeybek havası gibi bir teY.ler OY.• 

ruyorlardı. 

Hele akşam karanlığına yaknı 

yapılan son maçta, Karagümriik 

sol açığı Rafail Molho Efendi 

kendi kalelerinin yanında topla 

çarliston yapıyordu. 

Bravo Beykozlulara : "' 

Geçenlerde Vefa - Kumkapı• 

sıkı bir tüt gelip de kazların orta

ıına dütünce bir curcunadır kop· 

tu, hayvanlar acı acı bağırarak 

ı çala kanat, sağa •Ola kaçıfmıya 

etraftan eller takırdamıra, kah· 

kabalar yükıelmiye başladı. Be • 

· reket venin, kazların tali'i var• 
mı§, eğer o eınade çekilen tütler

den bir ikiıi topu kazların üstüne 

düıürıeY,di.J~~!m_dı ~~1.~m 
kufi!. I 

· -~ 

Zavallı Şeref kaptan: 

Şeref kaptanı tanınıa.%5' 
b

. t.l 
işitmişsinizdir: Hani ır 1' 
lar Boğaz sularında kühef., 

natır gibi altındaki vapurl~ 
"aJ" 

tılara duman attıran, BoS,. ıı 
ve ferman dinlemez rüzgar 

ııı 
dümen kıran anaforlarıns 

vermiyen zavallı Şeref )ca~'. 
Akşam gün batarken ailesi 

1~ 
likte bir faytona binmiş, ~: 
kenarına gelmiş, arabaoııı I 
den mahzun, melul futbo '
seyrediyordu. Zalim bir h~ 

1 
Boğazın bu çok dinç, ço~. 

sı' 
çok uıta kaptanını ne s~5 ~ 
hale getirmiş ! Hey gid1 ~ 
Kanlıca, lstinye, Y eniınah 
hilleri ! Bir zamanlar siıİl'l 
nüzden, lodosta, poyra:ıd'ıi 
koca lenduha vapurunu gel 

IA ObO k O k dlı J cey an gı ı se hrere ; 
tıtl 

alkıı toplıyan Şeref kaP 
d. f .. d . fş 

ı, ayton ıçın e sessız, I 
eski günlerini anarak fııtbO 
rediyor .• 
ınrm rm mfJl 

Maxlme Gorlif, 
Palrs'te 

rııı ~aris, 3. (A.A) - ~a il~ 
dugu veçhıle Staline'nıo b 
medi olmuş olmuş olaO 6J, 
Rus muharriri Maxsime 

1 
Amsterdam harp aleYb~ 
kongresinde başlıca rolii 0~r 
caktı. Fakat Felemenk bB 
mumaileyhin pasapartoıı0if 

• t • ~ 
etmekten imtina eyleaııf ,n 

Bu akşam Paris'te, 3 ilJ ,~ 
ternasyonalin ileri geleııl ,,s~, 
sında bir metiog aktol aot~ 
ve bu metingte Maxim!\ )l~ 
niu bir nutuk aöyli~•'-~~ 
verilmektedir. _ ...... - ..-.... -

- Manasız yere ne diye ağlı· 

yorsun ulan, manasız yere ne di· 

ye ağlıyorsun?. lere oturtmuş ve sonra bu muhte- lılara ona karıı sıfırla yenilen '"'\. ., - a • 

~ 

. ..aeykozdakl mini mlnllerln bandosu ~ıt 

bildiğin gibi değil, ne ol: e 
hepsini bülbül gibi gi .. etJe~ Bir Mektup Ve .. Cevabı-

-11-
- Kilçük Roman -

.Alu~atı:id : .Al. $. 

Yemekten sonra Şinasi bey ça \ casının yarım bir tedbir ile iıi ge
lııtığı odaya çekildi. Saide hanım çiştirmek istiyeceğini sanıyordu. 
da cocuklarmın yanına gitti. Tamir edeyim derken daha fena 

ıeyler de yapması ihtimali vardı. 
-Vlll-

Bu günden sonra Şinasi Halil 
bey, evde kimse ile, bu mesele ü
zerine konutmadı. Kimseyi gör • 
mek de istemedi. Eve gelince oda 
ama kapanıyor, gece geç vakitle
re kadar oturuyordu. Vaziyetini 
kurtarmak için onun kendince bir 
büyük karar vermek üzere oldu • 
ğunu Saide hanım anladı ve sa • 
hırsızlıkla bekledi. Bu karar, ai • 
leyi bozup dağıtacak ıiddetli, çe· 
tin bir karar olabilir ıtıi? Saide 
hanım buna ihtimal .vermiyor, ko 

Son konuşmalarından tam iki 
hafta sonra, bir gece, Şinasi Ha
lil bey eve gelmedi. Saide hanım 
kararın verilmiş ve i~lenmiye de 
başlanılrnıı olduğunu anladı; yu
karı, kocasının odasına çıktı ve 
masanın üstünde şu mektubu bul· 
du: 

"Saide, bu mektup, senin ba
na yazdığın son mektubun ceva -
hıdır. Ben, herkesten ziyade sana 
kartı ve söylediğim yalanlar do· 
layısile vicdanıma karşı vaziyeti· 
mi kurtarmak için, ıöy:Je~~lmiı bu 

yalanları doğru yapoıaktan bat • ı 
ka bir çıkar yol bulamadım. A • 
nadoluya gidiyorum. Sana veda 
edemedim çünkü yüzüm yok. O • 
lan paramızdan iki yüz elli lira 
aldım, dört yüz liraya yakın pa • 
ra da size kaldı. Bu parayı yazı 
masasının gözüne, anahtarını da 
uç kutusuna koydum. 

Eğer bir şey olursam çocuk • 
lar sana emanet. Gözüm arkada 
değildir. Sağ kalırsam umarım ki 
sen de bu geçen şeyleri unutur • 
sun. Ben de bu vicdan ağrısından 
kurtulurum. 

Hasretle senin ve çocukların 
gözlerinizden öperim. Şinasi Ha
lil.,, 

Saide mektubu okudu, gülüm
sedi. Anahtarı kutudan aldı, ce • 
bine koydu, sonra pencereye yak 
laştı, boş sokağa baktı. Boş sokak 
her zaman insana hüzün verir. Si
nirleri çelikten sanılan bu kadın 
orada, aeasizce ağladı. 

• .. • ~ ,. ... ' 'l' 

-IX-
- . 

Bu aile timdi buradadır. Ge • 
çende, dostlarından biri, Şinasi 
Halil beyi gördü ve: 

- Gel, dedi, bu gece çorbaya 
bana konuk ol, aana ıu yeni açı· 
lan yerde bir yemek yedireyim; 
birkaç tek de çekeriz, dertletiriz. 
istersen seni bara da götürürüm! 
Dilber Alman bacılarına göz koca 
tırsın ! Gece de kalırsan bizim o· 
telde bot oda çok! •• Ne olacak, 
bir kere gittikten sonra bir daha 
gelecek değiliz ya? .. 

Şinasi bey düşündü ve: 
- Olamaz azizim, dedi, Sai

de içtiğimi istemiyor. Bara da hiç 
gidemem, yerin kulağı vardır! .. 

- Canım bunda ne var? Bar 
kötü bir yer değil ya! istersen eve 
bir yalan kıvırır, bir masal okur· 
ıun, ha? 

Şinasi bey cevap verdi: 
- Yok azizim,_ dedi, it tenin 

·· z;uıı ., 
söylerim. Ben yalan yu Je.J' lı 
güne düttüm ya! Bir ya ~' 
b D.. B 1 d g"'tarııı• !..d' en, uzce, o u a diSjy 

1 

attım da geldim, çekıne Jif 
tan azabı kalmadı, sen Jtl~flıi 
sun? Üstelik evdeki sa rtııl~~ 
da vazgeçtik de zor kıl et1 

··~be ~ 
bir daha yalana da to )(}•t" f 
Yoksa ben yabancı ta"'1 fl1'Jıı 
yılırım, tadını da çok .. 1 ,,ıV5iJ 
bilirim ama evliliği gör'1~..d ~1 

v-Jıv • 
Y almz sana haber ..,ere; e~-t1 

. ·ııı ç t 
lecek nesiller, bunu bıı1, JJLlıı" 
miz gibi çekip durınaı · tflbi~1 

min ol, bir yolunu bulıır 
hakkını verirler!.. l rı ~ 

buıı • f 
Ne ise .. Sen gene . fl)<Jıtl d: 

den itilmemiş ol! Senııı . ;11'• 
. . .,.ııı 

mıt da evlenmenıışsın 
di, ayrıldılar. 

soN 
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Memleket Haber eri 11 1 '8-:. · ıımıı~n oo ~ıı~~oo ~ıoom~ıııı~ ıım .. ıı nı~a •••~~~ıın~ 0000••1 1 1001~1~ 
Malatyada Akhisarın en mühim ihtiyacı Samsunda 
Su-itan suyu harası 

nasıl yandı ? 
811 llıÜessese tekrar 

kurulmalı 
..ıtÇQwi ~ S ag hususi muhabirimizden: 

trıı ulta~suyu harasında bir yan
ti~ ~ktıgını evvelce bildirmi§ • 
de aptığrın tahkikat neticesin· 
'ld }angın hakkında §U malUınatı 

lln. 
y 

d't\ tlngın haranın ot ambarın • 
'Ytı] çrknııt, genİ§lİyerek iki kola 
Y~tır. 

l'ıttı a.ııgının bir kolu ot ambarla· 
llıı :nrıı, ikinci kol yeni yapı • 
b~ ltı1•ına doğru ilerlemittir ki, 
k ol •ıın otuz beı bin liraya in
'tıi k~lllnut, birkaç gün evvel res 
ltıerk Ut~dı yapılmııtı. Hara kaza 
de~ eııne bir buçuk saat mesafe •l, r. Telefonla yangının haber 
ltı\i:.~Ylnakam Ahmet ve hara 
tırı u~ Sadık Beyler derhal yan· 
\}~ l'erıne kotmuılar, ilk tedbiri 
tıl\ ~~ ~aılamıtlardır. Fakat yan 
f,· liYUdüğünden Malatyadan it 
ıye. 

ltııt ıstemek mecburiyeti hasıl ol 
\it !tur. Vilayet merkezi haraya 
İtf 1• •aa.t kadar uzak olduğundan 
ltıı ' 1Ye Yetitinciye kadar bi~a yan 
lcuii R.elen itfaiye ancak yangının 
~d erıni söndürmüıtür. Ambar • 
Itır a bulunan hububatın bir kıs -
«tı~~c:ıane~azı çift aletleri ve 
lbi ıneleri yanmıt, evrak ve res -
leli kuyudat kurtarılmıttır. Alev • 
~~ tı arasında kıyİnetli kısraklar 
~~1ltYlarını kurtarmak çok müş • 

;Iınuttur. 
"'ilt lrıgının ot ambarlarının yola 
~ ~'ccih pencerelerinden çık -
hlt)~htıası ve kapalı olan bu am· 
~İtip,.,_ epeyi zamandır seyislerin 
'bJ Çıkmaması yangının haricen 

d~:: bir ateıten zuhur etmiş ol • 
}f'1- :ıannını hasıl etmektedir. 
ti, b~· ~~ senesinde teessüs etmiı
~Geı\ltun aart tesisata malik bir 
~il .,:ese idi. Çok hayvan yetitti· 
~ lllUeasese yeniden ihya olu· 
d,ı. 

1
°ruraa memleket için fay • 

0 ur 
~rC>fe. .. v·ı1 h lllit •or ı man arayı gez • 

~cİ·ÇoJc llıükemmel bulmuı, çok 
it~ ~e~if. (senelerce sonra gel 
~Ult bına.yı ayni metanet ve 
'lliıt:lnnıeliyette bulacağım) de -
~kç~·d "Hayvanlar muvakkaten 
ç,d, .. ~~a nakledilmitlerdir. Ak 
l.ıflk \. ınası büyük bir kqladır, 
),,._ k~r tahsisatla bu günkü ihti-
. ~ af· 

'İle ·ı 1 gelmekle beraber bu ve· 
~ .. ~ e bu büyük bina da yıkıl · 
't~ki} an kurtarılmıı olacaktır. Baş 
~~.~l'Q:~ıa. ha:ıretlerinin irşat ve 
>1.ik l'Q~ er,Yle vücude gelen bu bü 
~~l ~e'-eıenin yeniden ihyası 
~ktiı-~ •et ihtiyacına cevap vere • 

Omer Cemal 

ve civarı 
~ btniıı· ~anayll 
ı..~ ti•ar 1 d tıc~ret odası Denizli 
~ 1c,;: ı"kı sanayi erbabı için 

ou k r ar vermiştir. 
~t ci\t .. •tarlara nazaran Denizli 
• ..... d " . 
d
Ottra o umacılan bundan 
ok trıuayy . . 

Uy'takl en genışhkte kumaş 
ttnitlı'". ardır. Her kuma•m 
'd'l ıı i . y 

•1 tııi•r çın bir liste tesbit 
.._1kt , ır. Bu ı· t d .. · h •rd,11 ~s e e gosterılen 

lll-.. e ıcnış kumaş doku
'lalandırılacaklardu. 

Afyon mahsulünün satışı olmayınca
Trenle kamyonların birbirlerine re
kabeti-Buraya bir orta mektep lizım 
Akhisar hususi 11U1habirimizden: l yolcu tarifelerinde ve gerekse j şaf imkinınını bulamamaktadır. 
Her sene ka:ıamıza ilkbaharın eıya tarifelerinde milhÜD tenzilat Fakir ve hatta orta halli aile-

afyon alış verit• ler ilk tahsili bi-
lerinden mühim tiren çocuklarını 
mikdarda para tahsile devam i-
girerdi. Alınan çin başka mem· 
afyon paralarile leketlere gönder-
piyasa harekete mek masrafına 
gelir, faaliyet katlanamamak-
başlar, mütenev• tadırlar. 
vi işler yapılırdı. Bazı aileler ilk 
Afyon işini ü· tahsili bitiren ço· 
züm alış veriş· cuklarını Konya, 
teri, zahire ve Erzincan gibi u-
bakla satışları zak yerlerdeki 
takip eder, bun- leyli askeri mek-
ları müteakip tü· ~ teplere kabul et-

' Fransız seyyahları ne 
gördüler ne söylediler 

Kendimizi ecnebi
lere tanıtma ıyız 
Samsun, hususi mulıabirimizden : 

Geçen pazar günü Pake vapu• 
ru ile 15 kişilik bir seyyah kafi • 
lesi tehrimize gelmiştir. 

Ajans Hava.sın Marıilya direli 
törü Mr. Rolerin refakatinde da· 
rülfünun müderrislerinden ve Mar 
ıilya ticaret mektebi muallimle .. 
rinden erkek kadın 15 kiti Kara• 
denize seyahate çıkmıılar. Evvela 
Trabzondan başlıyarak Giresun, 

Ordu, Sa.msun lnebolu ve latan .. 
bul tarikile memleketlerine avdet 
etmitlerdir. 

tün sahtları baş- tirmeğe çalışmak-
lar, daha sonra GUze1 Akhlsardan bir manzara ı Belediye meydanı tadırlar. 

MemleketimizCle bulundukları 
müddet zarfında §ehrin görülecelC 
bir çok yerlerini ziyaret ettiler. 
Bu meyanda tütün f abrikasım da: 
gezdiler. Kendilerine alaturka 

zeytin, zeytin yağı velhasıl bü- yapacakbr. Zira yapılmazsa l:ımir Kazamız nilfusunun kesafeti 
tün sene kazanın çıkardı&ı mü· Kasaba hattı iş yapamıyacakbr. ve irfana olan ihtiyaç ve iştiyakı 
tenevvi mahsulün idraki, satışı, Mesela lzmire kadar dart yüz dolayısile pek çok kazalara kıyas 
parasmın sarfedilmesi ahaliyi yirmi iki buçuk kuruşa ikinci edilmemek vaziyetindedir. Bu 
meşgul ederdi. Bu sene afyon mevkide giden bir yolcu kam- itibarla ak hisarda mutlaka bir 
olmadığından mevsim parasız yonta otomobı.Jde yüz yilz elli k · · ·dd orta me tep tesıııne şı etle 
geçmiştir, t;caret durmuştur, za- kuruşa g·ıtmektedı"r. Bu fark pa- "b · d B ·b 

d l ı byaç var ır. u cı et geçen 
bire alış verişleri her yer e 0 • ra kıtlıg· ında ihmal olunmıyacak 
d v ·b· b d d k d sene maarif vekili Esat Beye 

ugu gı ı ura a a ço ur- derecede yüksek bir farktır. 
Z h. - I v söylenilmiş, " bütçe meselesidir, 

gundur. a ırenın ucuz uguna Şehirdeki otomobillerin sahip-
rağmen şehirde un ve ekmek düşünülür ,, cevabı alanmıştı. Ge-

leri aralarmda bir birlik yaptı-
fiatları yüksek görülmüş ve fı- çenlerde Başvekil paşa hazretleri 

lar, onlar da şimendifere karşı 
rıncılar cemiyeti hakkında müd· kasabamızdan geçerken Akbi-
de.umumHikçe ta~ibatta bulu· mOfterek barekel ediyorlar. 
rıulr.:ıuştur. Maarif ı,ıerl 

Tren - Kamyon rekebeti 

lımir Kasaba hattı kamyonla
rın rekabetine mani olmak ga
yesi!e burıya bir memur gönder· 
mi' bir hafta rr-üddetle şehre 
kamyonlarla giren ve çıkan yol
cu ve eşya miktarını lesbit et-
tirmiştir. Ümit ederiz ki gerek 

Kazamızda maarif iştiyakı pek 
çoktur. llkmektep ihtiyacı olduk
ça tatmin edilmiştir, fakat kaza
mızda orta mektep bulunmadığı 
için ilk tabsilıni bitiren çocuk· 
lar maalesef bu iptidai malu
matla kalmakta, ilerliyepıemekte 
pek çok zeka ve istidatlar inki-

sarın orta mektep ihtiyacı ismet 
paşa hazretlerine de bir raporla 
arzedilmiştir. 

Bütçe meselesinin halli ile ka
zamızın bu pek mübim ihtiyacına 

cevap verilmesi Akhisarlıların 

hültumetten canla başla bekle
dikleri bir iştir. 

A.sım 

incirleri ve .fena propag~andala.r 

Aydın Jıususi muhabirimizden: 

Üç gün evvel ilk mahsul lzmir 
den Avrupaya merasimle sevke -
dildi. Dün de Aydın ve civar ha
valisinden mahsuller bayraklarla 
~üslenmiı trenle müstahsılların ne 
§e ve tezahüratı ile lzmire gönde
rildi. Bilhassa piyasaların iyi ol • 
duğu devirlerde bu ilk mahsulün 
sevki pek eğlenceli olur, müstah· 
sılla~ için bayram sayılırdı. Bu 
havalinin dörtte iki buçuğunun 
istinat ve medarı ticareti olan bu 
mahsuller eğer ümit edildiği de -
recede piyasada yer tutana bu 
sene rüzgarların poyraz esme • 
sine ve bu yüzden bazı kıaımlar
daki mahsullerin tamamen kema 
le ermemesine rağmet umumiyet 
le iyi ve mebzul olan incir yüzün- . 
den bu civar halkının yüzü çok 
gülecektir. Hilkatin bu muhite 
bahıeylediği gözünüzü alabildi • 
ği kadar geniş ve muntazam bah-

çelerde yetişen bu servet bu mın
takayı ihya etmektedir. Dörtte ü
çü yanan Aydınla beraber birakç 
nahiye merkezinin bu günkü pla
na müstenit imarına sebep hep 
bu hazinelerin getirdiği servet • 

lerdir. 

Kurusu, tazesi lezzetle yenen 
bu mahsul itina edilir, fenni ted
birlerle korunur, harice temiz ola 
rak sevkolunursa bu mahsulün te
min edeceği varidat diğer hiçbir 
muhsule benzemez. Karı çok oldu 
ğu gibi bakım ve emeği de o nis 
pette azdır: Şöylece vasati bir he 
sapla bu cihet kolaylıkla anlaşı -
lır. Bir dönüm bahçede 16 ağaç 
vardır her bir ağaç bir kantar 
mahsul verir. Şimdiki dütük piya 
sayı kabul edersek beher kantarı 
3 veya 4 liradır. Elli dönümlük 
bir bahçenin iradı (2400) liradır 
ki, bunun azami 800: 1000 lira 
masrafı ve sairesi tuttuğuna göre 
ele 1400 lira kalır ki, bu hesaba 
nazaran incir mahsulü ihmal e
dilmiyecek servet membalarımız
dandır. 

Müstahsılların ekserisi koo -
peratife dahildir. incir kooperati· 
fi diğer kooperatiflere nazaran 
tam bir kooperatif zihniyetile ha
reket ve pek iyi idare edildiğin -
den müstahsılların malları hemen 
hemen iyisi olmak ıartile ellerin
de kalmamakta ve paralarını der 
hal almaktadırlar. 

Bugünün ve yarının daimi ser
vet membaı ve bu havalinin iktı-

sadiyatmda mühim bir rolü olan 
bu mahsulün daha tekemmül et· 
tirilerek, daha fenni ve asri bir 
surette yetiıtirilmesi, hariçte re -
vacını temin edecek teşebbüsler • 
de bulunma.sına daha fazla gay
ret edilmesi elzemdir. Amerikada 

bu san'atı bihakkin okumuş, mes· 
leğine atık Aydın mmtakası incir 
mütehassısı Nadir beyden bir has 
bühal neticesinde edindiğim ma
lômata nazaran memleketimizde 
incircilik salaha doğru gitmekte· 
dir. 

Yalnız ağaçlara arız olan kele 
beklerle fenni surette mücadele 
edilmediği, ekser mahsullerin ana 
dan gördükleri usulleri terketme
diklerini, bu suretle bazı mıntaka-

larda incirlerin tam kemale ere • 
mediği görülmektedir. 

Bununla beraber evvelki sene
lere nazaran incir piyasasının yük 
sek olmamasında umumi buhra -
nın tesiri vardır, ayni zamanda 
A.merikada incir mahsullerimi· 
zin kıymetini düşürmek için bazı 
kimselerin Amerikaya ithal ettik-
leri fena mahsulleri Türk mahsu· 
lü diye gösterip aleyhimizde pro· 
paganda yaptıkları anlaşılmakta· 

kahve ve ayran ikram edildi. Bun 
dan çok memnun bulunduklarını 
tetekkür ederek söylediler. Müsa 

habe esnasında Mr. Rober iki se 
ne evvel kendisinin gene buraya 
gelmit olduğunu, memleketinde 
her zaman Türklük ve Türkler le
hinde propaganda yaptığım, bu 
seyahatin de kendisinin teşvikile 

olduğunu söyledi. lki sene evvele 
nazaran bu gün daha bir çok ye

ni varlıklar gördüğünü, inkılap 

Türkiyesinin azimli ve imanlı me
saisinin g()zle görülür semerele • 

rini müşahede ettiklerini ilave et
ti. Refakatindeki profesörler bil • 

hassa temas ettikleri halkın miıa· 

firperverliklerinden takdirle hali 

settiler. Memleketlerine avdetle 
rinde bu seyahat hatıralarının iyi 

İntibalarını daima yadedecekleri• 
ni, kendi milletlerine ve talebele
rine bu güzel hatıraları, Türli 
milleti hakkındaki iyi görütlerini 
söyliyeceklerini, kendilerinin ma 

alesef tmdiye kadar Türkler hak· 
kında iyi malumat sahibi olma • 
drklarını, bundan hicap duyduk • 
larını söylediler. Bu arada ıunu 
da ilave ettiler: 

- Evet, bizler bu güzel mem• 
leket ve iyi insanlarınızı tanıya • 

mamışız, fakat sizler de itiraf e· 
diniz ki, kendinizi lüzumu kadar 
tanıtmak teşebbüsünde bulun • 
mamı~sınız. 

Belediye kendilerine Samih 
Muhtar bey isminde bir genci ter 
cüman olarak terfik etmiş ayrıca 
bir zabıtai belediye memuru ve • 

rerck §ehri ve civarını gezmele • 
rini teshil etmiştir. 

Misafirler bundan da çok mü
tehassis olmuşlardır. 

mmıumımmııımmnuımmmıtıtımmııımumııımnıutı•utm11tııuuı·m11n:tmıuıruu• 

dır. 

Kooperatifin son derece itina 
ile depolarda iş!edikleri incirler 
diğer rakip memleketlerin incir
lerinden kat kat fazla temiz ve da 
ha makbuldür. Fenni bir surette 

ıslah edildiği takdirde incirlerimi 
ze hiçbir malın rekabet edemiye-

ceğini mütehassıslar söylüyorlar. 

o. s. 
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Bir çok harplerden 

Çin -Japon 

., arışlarda .. d··kı . gor u erım sonra bir ittifaka ın-
zum hlssediyorlarmı? 

Mevsimin başından beri at 
yarışları kalabalık olniıyor 

At doıtlatı ' 3üyük mükafat kotmıyor sirklerdeki cambazların 
cumaaı,, na rıahsuı fevkaladelik· hünerlerini türlü tuhaflıklarile 
ler)e huıuıiyct peyda eden Veli· taklit ederek seyircileri eğlendir· 
efendide ~ok zevkli bir ıpor günü moğe ~ahtan ıaklabanlar gibi Ö• 

geçirdiler. Bilhuı~ kadınlı er· bür atların koıulannı taklide öze· 
kekli bir kafilenin atla ve diğer niyorlar .• 
bir kaç kitinin (Dog - car) la Piper gene zahmetıir.ce büyük 
yarıtlara geliJi bu seferki koşu gü mükafatı kazandı. Sa.bık ahır ar• 
nüne büabütün başka bir huausi• kadqı Pazar ikinci, Strombolis Ü• 

-et nnitti. Her zaman görüle, çüncü geldi. Diger atlardan Uda 
aöri.ile yekne8aklığo. varan ıeyirci Piıte'de Pean - Hablur aibi huy· 
otomobillerinin ıun'i manza.ruına auz bir at olduğunu gösterdi ve 
tabii gü.zellik1er ilave eden bu taraftarlarmınki kadar tabibinin 
livha otomobilin icadından evvel· de ümidini kırdı. 
ki at ve araba devrini hatırlatı • Günün en güze] kofusu Uzun. 
~·ordu. çayır büyük mükafatı idi. Rüchan 

O kchne devrin hu güzel vuı• gibi çok kuvvetli atı üç dört de· 
talarmı yeniden dirilecek hareket fa geçmeğe muvaffak olan Sa • 
ola.rak kaydedilmek fırıatını ha· dayı, lk defa ola.rak Peau • Ro • 
zırlıya- or erlerimi:ıin nıimu ei uge, Tayyar ve Aldervit bu kotu· 
h. ti l :ı1ma1arı · ay:ıru tt-mennı· da. kar ılennda buluyorlardı. Bu 
el'·. At - araba y~r: den e~ki rag· 1 atla.t uında en kuvvetlilerinden 
beiin, bulacak oıu ... , tçılığa ye· ı ıkisi ) nı Sada ile Peau - Rou• 
~: bir inki§at ve ~a.akki sahıuı 1 ge sıhhatlerinin iyi olmama11 yü· 
• mıı olacaktır. zünden hiç hesaba katdmamıftı. 

M imin bidayetinde~ ::ımdiyc En ziyade tutulan atlar Tayyar· 
k eçen günlerin hiç biri ar· Ja Aldervi§ idi. 
xu ~ .... i~i_. kadar kala alık olmıı· (3000) metrelik bu uzun ve he· 
mı r. Faka . buna mukabil mun· lecanlı ya.rı§ta en hafif yükü ta· 
t"'7.!l.l!l n d"' "'m eden halkın ya• gıyan Kamer ha.ta geç.erek (2000) 
r .ş1ar ' eakip,inden daha büyü.k bir melr"' kadar yarı91 götürdü. 
e • ..::!. ve tehalük g"'sterdiği mu· Tayyarın idraksiz binicisi hay· 
hr.L:· • Ir. At ve ko~ular hc.kkın· anın t1l41dığı (60,5 ) kiloluk yü· 
el f artmııtit. kU n ğll'lığına rağmen, Kameri 

takip etmekten sakınmadı. Peau 
- Rouge'nin üstündeki Paul tam 
hir vukuf ve dirayetle koıunun 
ton yüz meterelerine kadar bun• 

ur-ııı ... ,.~uk '<;;in koşuya çık· 
mcz ' r- evvel atlann te§hir edil· 
diğ• ~czinti yerinin etrafına. top· 
lr.ı.nan!arın münak&§a ve mütalea· 
! "nJemek kafidir. 

• • • 
Oç yıllık taylara :nahsus birin· 

ci aylı ko§Uyu Y "VUZ, en kuvvet· 
!' :,i Bozkur • geçerek kazan· 
dı. Uzunçayır ko§uıunda olduğu 

·· ı hu koıuda da binici Paul'un 
ustalığı diğer binicilere tefevvuk 
et:nc" e .1a.r m etti. Yavuz, Paul· 

ı 1-J b ' . bin!eiye tevdi edil· 
n.;r, 1 aydı netice d ğİ§cbilirdi. 

~ . i önü ko~uı;u ke=afıaaa· 
lır • c rkı oldu. Bu ... avallı taylar 

lann arkasında hayvanını yorun· 
yarak koşturmak ıuretile işi cere• 
yanı tabiisine terl:etti ve kolan 
yerine az bir mea:ıfe kalınca Pe· 
&u Rouge'i sürmeğe başladı ve ko• 
şuyu kazandı. 

Çok yorgun düıen Tayyar ıon 
bir kaç metre dahilinde ikinciliği 
Sadaya kaptırdı. Kuandığı mu· 
vaffakıyetten dolayı Pa.ul'u teb
rik etmek Jiznndır. Tayyarın bini· 
ci~i Bayrama da bu kc lUn bir 
ders olmasını temenni ederiz. 

Galatasarayh 

en· maçlarına bugün 
devam edil ecel{ 
irde Himayei etfalin güreş 
hazırlıklarına başlandı ' 

Cuma ıunü baılıyan Balkan 
n §~İyonuının bu • 

J! ün i nci giinüdür. Cuma günü 
yo ,. nluğu dolayiaile göre· 
medi .. im· Yunan ve Romeıı te· 
n· ç' lerıni de bugün göreceği3. 

u un y pıla k maçlar aaat on· 
bl:!lıyacaktır. A kordunda 

Ahmet Ferit -Trebugof (Türki· 
ye çıfli) ile Stelyanoı - Nikolai· 
di (Y nan çifti), &tez - Buya 

Ro n ifti) ile )rinyan Şed • 
urı ·e çifti)~ Nikolaidiı 
• ) :.e ' rakat (Türltye. 

E unda Şedvar ile Tre • 
b , f, A kordunda. Şirinyan (Tür. 
':iye~ Jtely ....... ., (Yunan), B 

rdunda. Botez (Romanya) ile 
Zeki (Türkiye), Papadop1oı (Yu 
r. '\uiıtan) ile Sedat (Türkiye), B 

,. ~unda Bunya (Romanya) ile 
Jafra .(Tüikiye) karıılaıa.uklar· 
~D'. 

lskrlm bfrlnclllklerl 
Haber aldığrmı~a göre futbol 

hirincilikleri gibi Türkiy~ ııkirim 
birinclklemn de bu sene lz • 
mirde yapılmuı takarrur ebnit• 
tir. 

Güreşler 
Hima.yc;ietf 4'-1 Cenıiyeti tarafın· 

dan tertip edilen güre§lere ait bü· 
tün hazırlıklar bitmi§tir. Bu gii· 
retler fzmirde baıhyacak, latan• 
bulda devam edecek. Ankarada 
bitecektir. 

lzmirde yapılacak giire§lerde 
Hilaliahmer Himayei etfale itti· 
rak etmittir. Bu güreıler için Rus, 
Bulgar, Yugoılavyanın maruf ba· 
zı pehlivanları da angaje edilmiı· 
tir. 

GürC!lerin büyük heyecan do· 
iurac;ağı anlqtlmaktadır. 

Londra, 3 (A.A) - Chang· 
hai'da vaziyette evvelce mevcut 
olan gerginliğin son zamanlarda 
zail olmıya ba§lamış olduğundan 
bahseden Çin'in Londra sefiri 
M. Koteşi, Şangbay belediye 
reisinin Japon aleyhtarliğı hare· 
ketini ortadan kaldırmak için 
ıarfedegelmekte olduğu mesai· 
ye telmih etmiştir. Mumaileyh, 
"Japonlar, Şangbay belediye 
reisi üe . teşriki mesai edecek 
yerde vaziyeti vahimle§tirmiye 
de~am eyledikleri takdirde,, 
mumaiJeybin bütün gayretJerinin 
boşa çıkacağı endişuini izhar 
eylemiştir. 

Çin sefıri, M. Oucbidanın ahi· 
ren irat etmiş olduğu nutkun ve 
Japonya • Mançuri arasında "1 e· 
dafüi ittifak,. denilen muahede· 
namenin akti keyfiyetinin bütün 
Çinde bir infial tevlit etmekten 
ve efkarı umumiyenin tehdidine 
maruz bulunan Çin hüliümeti er· 
kanının vazifesıni mUşkilleştir· 
mekten hali kalmıyacağmı söy· 
lemiştir. 

Sefir, bir çok haftalık lngiliz 
gazetelerinin şimdi artıl\ Çinin 
milletler cemiyetinin tarafını açık· 
ça iltizama cesaret etmelerinden 
ve tek başına o~sa da lngiltere 
nin şiddetli bir mUdahelede bu· 
lunmasını istemelerinden dolayı 
fev~alade memnun old uuu be
yan etuıiıtir. 

Süzü tekrar Mançuri mesele· 
sine nakleden Çin elç:si, eda· 
füi bir ittifak fikrinin gilllinç 
oW'fiunu. ve bu b.apta mutalea 
beyanına IOıum olmadığıriı söy· 
JemekJe iktifa etmiştir. 

Bu ittifak, Japonya tarafından 
medeni cihanın vicdamna karşı 
bir meydan okuma ve kendisin· 
den hürmet ve riayet etmeği ta
lep eylemiı olduğu beynelmilel 
muahedeler serisini sinik bir 
ıurette istihkar demektir. 

Himalayada 
keşfiyat 

Oıtor. 3 (A.A) - °Kişmirde11 
Volf Ajansı bildiriyor: 

Himaliya dağlarının bir çok 
zirvelerine cıkmak maksadile 
tertip edilmiş olan Alman keı· 
fiyat beydi, Almanyaya avdete 
mecbur kaldığına dair olarak 
ortaya çıkarılan şayiaları tekzip 
eylemektedir. 

Heyete iştirak edenlerin ha· 
valarm birdenbire bozulması ne· 
ticeıinde 20 günden fazla bir 
zaman bir numaralı kampta kal· 

mak mecburiyetinde bulunduk· 
ları doğrudur. Bundan baıka 
heyet azasından üçü hastalanmış 
ve diğer ikisi de mezuniyet müd· 

detlcrini tecavüz ettiklerinden 
dalayı Almanyaya avdete mec
bur kalmıılardır. Ancak, diğer 
azanın kafft-si 7,000 metrede 
kurulmu~ olan kamptan çıkabil
meyi limit ettikleri 8120 metre· 
Jik Nanga Parbat tepe$ine suut 
için icıp eden hazırlıklara baş· 
lamış bulunmaktadırlar. 

Büyük bir yangın 
iskenderiye 3 (A A) - Dev· 

Jete ait bir pamuk antereposun · 
da bir yangın zuhur etmiştir. 
Hasar, 25,000 lngiliz !irasında 
baliğ olmuıtur. 

Ceııevredekl · içtimalar 

Mili;tı;; ......... c;;iyeti 
gene işe ·başlıyor •• 

T eslihatın tahdidi meselesi bir kere 
daha mevzuu bahis edilecek iınİŞ" 

Cenevre, 3 (A.A) - Milletler 
cemiyeti, temmuz bidayetinde 
tahdidi teslibat konferansı için 
yapılan hazırlıklardan sonra ya· 
pılan tatiJler dolayısiJe inkitaa 
uğramış olan faaliyetine eylül 
ayında tekrar başlıyacakhr. 

Mamafih salahiyettar mutahaı· 
sıslar, bu müzakerenin teıriniev· 
vel veya teşrinisani ayında me• 
seleden haberdar edilecek oJan 
fevkalade meclisin hususi bir 
içtimaında yapılacağı mutalcastnı 
serdetmektedirler. 

Bu şerait nltında 26 eylülde 
toplanacak olan milletler cemi· 
yeti büyük meclisinin içtima 
devresi, alelade teşrifat kabilin· 
den bir tezahür mahiyetinde 
olacak ve hali hazırda mevcut 
meseleleri gözden geçirmek için 
bir fırsat teşkil edecektir. 

23 Eylül tarihinde lrlandanın 
bir mümessili v~ ihtimal M. de 
Valera, Milletler cemiyeti kon· 
seyinin 68 inci içtima devresini 
küşat edecektir. 

Hali haıırda konseyin bu içti-

. r eib,s 
5 Eylül tarihinde oııl 1• orJ 

nafia işleri tetkik koID·5{.,,.ı t 

toplanarak işs :zliğe mani 0 \' 

iç.n M. Albert Tbomas tar:~ b 
dan teklıf edilmiş olan ~ iıd 2 
bir beynelmi:el nafia prOr f~ 
vücude getirilmesi iınkiP 8 

tetkik edecektir. ·,r a 

19 Eylülde MifJetlcr Ce1111.ııı' 
. . '. k . içli 
tının ma ııye omısyonu 60ı· 

ederek Romanya, AvustryJı ,~ 
garistan ve Yunani5tan'ıo ı:ıs P 
yelerini tetkik eyliyecektir. 11 o 

'biJIO" t Nihayet 21 Eylül tarı ~ 
tahdidi testihat konferıP l 

divanı, içtima edecektir. I ~ 
Malum olduğu veçhile bu~ / 

ferans, dağılmadan evv~I JSI b" 
kür divanı, haklannda itıJAf ett 
sıl olmuş olan meselelere dl ~ 
allik metin projeleri ta~ı~ıSI p \' 
tesvidine memur etmiş ıdı. J' Z 
van, bundan başka alA~'te*' t 

devletler umumi komisyoı:ı •. ,; 
rar tetkilrnt yapılmasını isti~ • 
eden noktaları da tetkik 

maına ait müzakerat ruznamesi, cektir. tol' 
bUyük ve esaslı bir alika arzet· Bu kabil tetkikata tabi ı.ı' \ı 
mektedir. fakat vukuatın seyrü lan meseleler, ordu mevcultl 
inkişafı ve bilhassa Almanyanın milli müdafaa masraflannıo. / 
hukuk müsavatına dair olan ta- kiıi, silah ticareti ve imah 
lebiı Bolivya • Paraguay ibtilAfı, meselelerdir. • 1 l 
Stresa konferansının muhtemel Şu ciheti de hııtırlatalıaı kı~ ~ 
neticesi bu mahiyeti değiştire· van, bir ay evvelden haber -'. 
bilir. mek şartile tahdidi teslibat ~i~ ) 

Konseye tevdi edilen başlıca mi konfaransının yeni jçHoılP"' \ 
meseeleler şunlardır: tarihini tesbit edebilir. -~ 

lraktamanda sistemine nihayet Almanyanın son defa Y~ 
verilmesi, beynelmilel mahiyeti olduğu teşebbüsün Ceuey:JI 
haiz nafıa meseleleri, Yunanis· sarfolunacak mesai üz~ 
tanın mali vaziyeti, Romanya bUyük akisler basıl edeceğJ 
mali muavenet talebi. bakkaldır. "' 

um 1111ıu1111 rı ı ı ırn ı ı ı nıı rmıuı 111ıııınmnnı1111 ını n ı rrn ıu ı.ı ıtnıı ı ı lttn 1ı:ı.n1114M1tm1lil il rıl f 
ff alkevfndekl Bollvya - Paragul 

KUtttpbane 
lstanbul Halkevindt açılan kü· 

tüp~aneye son günlerde fazla 
ragbet olmaktadır. Kiltüphane 
şubesi tarafından tutulan bir is· 

tatistiğe göre geçen ay 311 or· 
ta mektep talebe!İ, 258 yüksek 
mektep ve Darillfünun talebesi, 
140 muhtelif meslek mektepleri 
talebesi kütüpbanaye gelmi§tir. 

Bunlar en ziyade gazete, mec
mua ve edebi eserler okumak· 
tad11Jar. 

iki katilin 
mahkt\mlyett 

Nişantaşındaki tiyatrodan ç.ık· 
tıkları sırada kavgaya tutuşarak 
Muharrem ismindeki genci öl· 
dürmek ve Necatiyi de yarala-

makla maznun bulunan Salih 
oğlu Hasan ve lbrahim oğlu 
Halil haklarında Ağırcezada 
devam eden dava dün nihayet 
bulmuş ve l arar tefhim edilmiş
tir. Karara göre Muharremi öl· 
dflren Salih oğlu Hasan'dır. 
Hasan kabili temyiz olmak üze· 
re l 2 sene hapis cezasife mak· 
tul verescsine 1000 lira tediye
sine mahküm edilmiştir. Necati· 
yi yaralıyan ve hadiseye sebe· 
biyet veren de lbrahim oğlu 
Halil'dir. Bu da gene kabili 
temyiz olmak üzere bir sene, 
iki ay hapse, 200 lira para ce· 
zasına mahkum edilmiştir. 

harbedlyor 4' 
Assomptiyon, 3 (A.A) _. ~ tf t 

ktimet, Bolivyauın kendi kıt'İ f 
nın vaziyetlerini ıslah etaıek /. 
retile istifade edeceğini z;oe~ 
rerek bitaraflar tarafmdaıı t f 
edilen 30 günlük mütarelı• 
kabul etmemiıtir. . bit 

Paraguay bükümeti, fıll,
emnti ıe!Amet tahakkuk edil ~· 
olduğu zaman bir mOtst~1,. aktedilmesine muhalefet etOl'ıd' 
cektir. Filhakika timdiki b• ;aı' 
bitarafJarm hüsnü niyetiet..,O' 
rağmen herhangi bir andı d•' 
zakeratm inkıtaa uğraoıall11 

endişe eylemektedir. 

Uruguay ve Arjantl" il' 
sı 

Montevideo, 3 (A.A) - le 
0
JI ~ 

hiyettar mehafil, pek ya 1 
., •, 

A·ref aynı zamanda Buenos 1 tJr": 
Montevideo'da Arjantin ve ;~ı ti 
guay hükumetleri tarafınd•" b•~ •ı 
memleket arasındaki ihtilafıo 

1
,e' '' 

line dair bir kararname ııe ~, 
dileceğini tümin etmektedıt• 

" 
Talebe ve hoe8~6:ııı ~ 
ilk tedrisat müf ettiılefl ôei~ " 

öğleden evvel ictiaıa e ıetİ 1, 
k bahçe d okuma odaları, çocu .,ı•r' 

muallimlerin yeni cere~:1,,Jf 
karşı bazırlomn ası, ınıota ti,, li 

. b' ı•v• lan oıe " ı, mesaı ır ıgı mevzu. der' 
müzakere ve münakaşa e 
bir çok kararlar veunitlıt• 
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lııaııı ladı1 

Dünkü ve Bugünkü Güzel 
-·-····· .. --···-····--·····-···············--···· .. ·-··-· 

Şişmanlıktan 

IMasonlar lstabulda 
kongre 

toplıyorlar 
~ etede tanklarla gayet 
dmr, ~ lllınevraJar yapılmakta
~ 2S9Çen Sah günilnden itiba
"-•I' tankın ittirikile bu ma
~ 1 bıılanmııtır. Tankları 
Lı...~dda ile idareye imlcin bu
~ ıtı .. "'aille ı~ın, tankların herbiri 
'-iri nıucehbezdir • Botün 
~t~ ve kumandalar tayyare 
~.:.de Verilm~kte ve her tank 
tir, b rlt~i tebel:uj ederek ona 

c; ile.cet etmektedir. 
le, ~ra lene yapı!an tecrübe
,.. lletic~ verdiği için bu 

~J~t IDanavralar gayet vasi 
f4t a Y•pılmışhr. 

..._ ~~•rıda 250 tank, iki kıs
llİJ'dtn·DIDüf ve ilk defa olarak 
S •aı yardımına muhtaç 
~ . bir birlerile harp 
~ dır. Kuma11da verilen 
t9' . ~erde derhal faaliyete 
~.-z:e radyo telefon ile hara· 
ilf re etmiıtir. 
'~rafa kumanda eden cene• 
ftl.ı ' 11tedikleri zabitle radyo· 
-.,-.Ote •ıaıtaıile konuıa biliyor 
~d'ii talima h vere biliyor. 
!-.. r ıldı'darı emirleri ğene 
~ telefon v11ıtasile askerleri· 
"'9 "e~<tedirler . Cenerallar 
~h'l.?aıta ib tayyarelerle 
~ ere eder~!< onlardan hem 
"-i. lb~t atıyor hemde talimat 

Or •r. ,.........__ ________ _ 
•lehe ve seyahat 

l>arıp 
~ ·•l1ııun ve yilksek mek· 
\ ~ talebeaindt:n mOrekkep 
~e ile Ana.do'uda seyahat 
"'l ••det ec&.. Fen fakül· 
--..... te:ıi Muıtafa Hakkı Bey 

"~- intıbalarından mürekkep 
~ hazırlamaktadsr. 
~fa Hakkı Bey bu raporu 

~e\ci~dine ge>ndcreceklir. 
de (S İftira~ eden talebe!er· b"" t~lbat g5riitleri namı ale 

~ır kitap neıredeceklerdir. 
l 

b:"°'-J fabrlkatUrlirl 
ttJ. Sanayi birliğinde triko· 
~~rap, fanile ve menaucat 
~ ~lrleri ictima etmiılerdir. 
~'ti illada yeni kontenjan 
' lıerine fabrikalara lizım 
a-.':'~deler tetkik edil mittir. 

'l te• 1i erbabı pazarerleai gü
._ :- toplanarak ko:ıtenjan· 
~!~t ibtidai maddeleri 

'-41 takı·m edeceklerdir. 

Fakat sporla kavileşmiş kadın zaifliği 
hiç de mani olmuyor 

zarafete 

Güzellik müaabakalan müna • f et tipi addolunacak mahlUk kat· müdevver ve yükse im it bir kupa 
aebetile busünkü süzel kadın ti • larını tıraı ettrimeıi ve makiyaj biçiminde olacak. 
pi ile eaki güzel arasında her yer yapması bir tarafa kendine mah • 3 - Omuzları az dütük olacak. 
de tetkikat yapılıyor b' tak k akt . t'kl a Amerikada diSrt kiSte omüzlara • ıuı 1r ım ar erıı ı ere m "'be . . 

Buıünkil fiizel kadın tipi ile ı·kt· B k k . . d raı t ederler. Çünkü Amenka • ı ır. u ara terııtık mo asının ı· · d - • • k • d on bet ıene evvelki kadın pzeli .. v• • • ıpın e UÇ zayıyeı aıme Var ır. 
ne kadar surecegı bıhnemez. Bun B. · ·-~-· clii • 1 

arasında büyük farklar vardır. 

1 

. . . ırı çenenıuaı, e~ omuz ann • 
Yirmi sene evvel Alman kadı- lar nelerdır, kııaca tavsıf edehm: \ ~~· üçüncüsü kadı.n ~~al. ı~ydi. 

nı yeıil gözlüklü bir deydi. Fakat .... gı zaman ayak hılefının'kidır. 
ıon ıenelerde F ranaız yüzücüleri 4 - Kalçalar ar~uı IÖrü • 
Almanyaya ıittikleri uman ayak lünce uzun olacak, kollar 'ok uzun 
kabıları Alman yüzücü kadınlan· olmıyacak. 

na küçük ıeldi. Bu tekilda kuın rikaeık topuk 
Maamafih büyük bir tebeddül la ıezerae ıayet •arif olur .. Bir 

görülmüyor delil. gün küçük, toamw şivri b,ıyııınlu, 
Kendine mabıua tipi muhafaza dalıab aaçbı.rm JQOdaaı ıelirae 

etmit olan lnıiliz kadmmda da ~a timdiki karakteriatik olanlara 
rafet vaktile abmakçuına fazla killlıM ba•ıı••kıtır. 
zaafa atfedilen bir vücut darlıiı Halbuki laclaua en aarif teldi 
peyda etmittir. 1932 deki pgellik teklidir. 

Ecdadımız nedenae tiımanlık Ba tekil •m. y_.,wann 
la vücut kuvvetini ayni tey adde • Yoattaldan laeybllectle teaWt e • 
derlerdi. Uzun boylu bir köylü dilmit ..WWir. 
kadın görülünce "Ne ıailam mah K.dınlarlll lna ia71flqmuı 
luk !,, denilirdi. Şimdi hoıa ıiden apor .. ,.. .... cllr. Onwt için a• 
kadının bedeni bir çerez tabağının 81eleri .-Yet 8"11111b •• liiinye • 
çevresini tecavüz etmez. leri her tilrlU ......._ ........ wt 

Buna rajmen ricudunun aair edecek cl•ececle mük-elclir. 
aksamında fevkalide bir zarafet ValıltHe lradıaiaM m ril&k.eti • J 

ve tenasüp Yardır. ne .... "K•, ,,.......,, aiM-i. 
Avrupa otu ıenecle o kadar eimler wrlllrcli. ~i sartf elli-

deiitmittir ki." Hleri altnrda )ltıa till iid'ale-
Yirmi sene eTTelki Fran11z ka· ıi oian 1'u millceramel maklllldara 

dınına bugün ıüç teaadüf edili • arbk aıuhtacı himaye, her emri 
yor. O tramvayda bir yere zor sı· dinler bir mahlGk naD.rile hala· 
iardı. Maamafth uıl canlılık ve labilir mi? 
ıpor muhitlerinde bu biçim ka • 
dına letadüf eclilau. t.Jod& usun 
boylu, uzun asalı, bl ribl bacak· 
lı olmaktadD'. Franaıs edibi ma • 
dam Kolet yazdıiı bir eserde 
zevklerimizin babalarımız ve ec • 
dadunızın zevkine uymadıiına ay 
nca itaret etmiıtir. Erkekler kum 
rallan tercih etmekle beraber b· 
'bıl olduta W•• ı... ........... •• 
ağırlıiı altmıı kiloyu qmıyan ka 
dınları güzel addediyorlar. 

Spor itiyadı normal, çalak, ya 
kıtıklı, kuvvetli, taze, olmıyan bir 
mahlGlda isclivacı imklnaız kılı • 

Sporcu bir pnç kıza dikkatle 

bala~, ~"'atik •• ~fi 
tii War ·~. WiP'Jllr. clai· 
lar~ bile tırma~m..-. 
·~ ........... . 

daı ..... Si T~ üeMtardJr ki, 
llifWr ziynete ihtiyaç a1it9rmez. 

Denia köpükleri ...... etra· 
fında ~ aüsel ai7aeti tefldl et • 
mekteclir. 

Velime eemtrett 
imar ,arda .-bip ve •l•iıi 

M. Eaaia ~7iD k-. Jıfa..lplaer , &poı ıa, deniz ,,. gDne,ıe ka· 
yor. Bu çok zaif veya çok titman vllef8n gUzel kadın vDcudu 
genç kızlann itibar bulmakta zab l wı• doktor Ab .. t Slbe1I 

Beyia miklla ........ BeJGt-
met çekmelerini mucip olabilir. 
F ekat ne yapalun ki, bir kere bu 
moda ve itiyat haline ıiriyor. 

Sinemanın teıirile olacak bü • 
tün iklimlerde kadın yekdiierine 
benziyor. 1932 veya 1933 de zara.· 

1 - Bacaklar, bahuaua kalça- ka ewWDe dlil'llÖ••• ,..,....... 
dan dize kadar olan kısım uzun 81 ,...... Ew•ellsi ıWe n-

k bilekl • • 8 L-'ld 1 ' lime cemiyetlerinin İCfMt41refi-
aya .erı ın':_k 1111 ır ar u • ae Tokatlıru otelinde bir kabul 
zun ve zanf olac • resmi 1ap1lmıttir~ Sı .. tltriaia 

2 - Beden ıayet narin ıöiüa devamma cliluiz. 

Kadın! Gülüşlü 
~ Araea Lilpeala yeni bir macenl81 - 57 

- Poliı, 

Diyerek yanında Kurvil ile he· 
raber içeri ıirdi. Bir merdiven i
le artistler locasına çıkılıyordu. 
Tam bu eınada, aahneden maske 

iri ,ol, dönünc•, au Un m • 
tehzi yiizü ile karıılafinıflı: 

- Siz.. Siz '1a.. Di_xordu, de
mek ıiz de buradasınız? Yokoıa 
beraber mi ıelcliniz? 1 .Atoa5 föpla• ~ ~: la.. 

till..Lo. 
S:~ iri Pol kulislere ı Raulün korktuiu ela bu idi. 
'i -.,d lı1ordu. Raul bu manev Dansözün Antonin olup olmadığı 

....._ t tllcten sonra: nı bilmiyordu. Fakat eler öyle i · 
~ ~ decli, ıidip içeri ıire- ıe, bir taraftan poliıler, bir ta • 
. """ .... ih ae sokulacak. Adamla raftan da iri Pol tarafından çev • 
~ '°Pla et de, artistlerin kapı· rilmiı, iki alet arumda kalmıt 
~ 

01
1.d llıp bekleainler. icap bulunuyordu. 

'i ' an Yakalarlar. Raul, korktu Ye k09mıya batla t!. tlti . ..: noktai nazan tu - dı. Kendisi için korkmuyordu. An 
~.. . iifettiı adamlarını tonin için korkuyordu. Zira, iri 
~ ~alet. a liderken, Raul ıazino Polün sert ve kaba çehresindeki 
~ ~ Polialerden daha ev· manalar, onun hiç bir feyin önün 
dL, .. ?._ ~ lcap11ına doiru iler den çekinmiyecetini ifade ediyor 
-....._ ~~ela Kurvil ken• du. 
' .ı..... .. -- ttı. Raul ile Kunil, artiatlere mab 
~ ~ecli, tizi Ye maake· sus kapıya ıelince, kapıcı onlan 

lliıııı.Ltey)Qf ebnek için adam ıöiüılecli. Fakat Ra··1 hi~ bozma· 
~ ----·ı. , -- ·ıı&&t ... _ ... ~ dur ~ · - -- - ------· ... 

li danıöz çılmut bulunuyordu. 
Halkın alkıtları yüzünden üç dört 
defa ıahneye çıkmak mecburiye • 
tinde kaldıiı için orada ıecik • 
mitti. Omuzunda büyük bir tal 
vardı. Raul, birdenbire Valtebi 
ıördü. Damarları t itmit, gözleri 
büyümüt olan iri Polün yüzün· 
den, maskeli dansözün, muhak· 
kak surette .Antonin olduju, bü· 
yük bir tehlikeye maruz bulundu· 
iu anlqılıyordu. 

Raul, ıözleri ile Jorjöreyi ara· 
dı. Bu aptal ne yapıyordu? Nere· 
de idi? Mücadelenin burada cere· 
yan edecejini anlamamıt mıydı? 
Fakat Jorjöre orada değildi. O • 
nun için Raul, derhal kar.ar vere
rek mücadeleye atıldı ve V altek- ı 
ıia omuz~ ıavatça cl~kundu. 

Seıİnde ve halinde mütlait bjr 
kin vardı. F akAt kendini zaptet • 
ti. Zir., yanlamada bir çok halk 
vardı ve duyabilirlerdi, 

Raul ıülclü: 

- Evet. cl,edi, o~la beraber 
ıeldw. Kencl~ bana tevili •t· 
tiler ••• M.Wafazaaaea F~· 
Gallba zavallı luan peıiıul• clo • 
lataD bir ıürü aerı~i ~· Ne 
derıin bu ite 1 Hpt "9iil -.i 1 

- Nereai bot? B&pachs ıüJecek 
ne var? 

- MalQm 1a, ~ Wr it a· 
lınca pek ejleniria cle,.. Melim· 
dir .. Hmı tiaadi,• ..._ muvaf • 
fak ol-..lıiam lliçlair teJ Yoktw. 

Valteka titredi: 
- Demek .....ıfak olclun? . . . 

-Tahill --

Beynelmilel Mason kongresi 
bir iki gün sonra ıehrimizde 
toplanacakbr. Kongreye İflİrik 
etmek ilzre mubt~:if memleket
ler Mason teıekkü!lerine mensup 
murahhaslar şehrimize gelmiye 
baılamıılardır. Bu arada Yugoı· 
lav murahhasları M. Tomiç ve 
Miliçev~ç dün ıelen murahhaslar 
araaındadır. Murahbas!ann hepsi 
bugün şehrimiı.e gelmiş buluna• 
caklar:hr. 

Bu konıre münasebetile teh• 
rimizdeki Mason mahfilferinde 
aık sık içtimalar yapalmakta \te 
evvelce Tlirkiye masonları ara
ımda tabaddOı eden ihtilAfın 
halline çabıılmaktadır. Bu me
al netice.inde son z•innl.rda 
ikiye ayrilan TOrkiye mısonlan• 
~m tekrar birleıebilecelileri 
limit edilmektedir. 

Mf'mleket sanayDnl 
teşvik 

Balgamtan b&klmetl lpth1aat 
maddelere ait G&ımtik tarife 
kanunu ile memleket ...,u..ı 
tep.1' kanananu tadil etmiştir. 

Bu· tadilata nızann fimdiye 
kadar Gllmrllk resminden muaf 
tutu1*n iptidai maddelerin ily
m~e g!re ylzde 5 ile ytlzde 
yirmi araıında Gnmrllk resmi 
ftzelclilmlttlr. 

Ba huuta Wıd a111mdar eden 
..... ... ,...a.rdll' : 

Fmdak lnymeti tlseriadea % 
• b.tmuma '9 10, hMb pa
mô 9' 12, Ee,fİllJ'lli % ) 2 
GtlmrGk reımi verilecektir. 

Ttlrklye p~m~~ 
~2 .... Tor~ pamuk 

ı.kolteai, bir balya 2ÖÔ kilo he
i&L'ile 80 bin balya oı.ra~ tah
min edilmektedir. 

Bu mıktudan 42 bin f>alyası 
Adanada, 8 bin balyuı Menin
de, 10 bin balyası Cebelibereket 
18 bin balyası Ege mıntakaaıa
da ve dijer mıktar1 da pıuhtelif 
~tak.da elµ-. 

Geçea ıeneki ıeks»fte 1~ bin 
Balya idi. Azhpı •eb,hi ilk ~·
barda yaimUJUD az dO.-eJiaden 
ileri gelmiftir. 

Ayvalık z~ytln J-aiı 
Gelen maltıaı,ta g8te Ayvahk 

ydi'clunan 1932 ze,tfn yafl "fil· · 
tarı 7 milyon kilo olara'k tahmin . 
echlliıelıtedir. '31 senesinden 
artık ıtok kal.....ıır. 

• 



Sayıfa 10 

HlkAye Halis Aşk 
Nakleden: 

fa. 
-
~-

• 

Ictihi\t 

... 

' 

Kuru§ Kuruş --
20 t. Fransız 171- 1 Şllln Av. 27-
1 Sterlin :'4!- 1 Pezeta 17-

1 Dolar 212,SO l l Mark 50-

20 Liret 1 Zoloti 24-218-
1 Pengö 32-

20 t. Belçika 940- 20 Ley 25-
20 Drahnil ao- 20 Dinar 70-
20 lBVi!;re 243- 1 Çervoneç -
20 Leva 2:- 1 Altm 925-
ı Florin 85- ı Mecidiye 35-

20 Kuron Çek 124- 1 Banknot 237-- -~ 

Çek flatları (kep. se. 16) 

Parls 
Londra 
New York 
Mlllno 
BrUksel 
Alinıı 

Cenevre 
Sof ya 
Amaterdam 

İş Banka.aı 
Anadolu 
Reji 
Şlr. Heyriye 
Tramvay 
U. Sigorta 
Somonu 

12.06 Prağ ıs 95 

732.-ı Viyana ~1.9955 

o 4729 ?4adr1t 5 8743 
9.22- Berlln 1.9875 
3.41191 Varşova 4.~175 

7'502'

1 

P•Oto 3.6894 
2.43;" 5 BükrC§ 79 99 
66.32 Belgrat 30. 61 
ı. ı 7 47 )ıtoskova 10 7 

-
Esham 

9.20 1 Terkos 28-
lQ - Çimento Ar. 9.45 
430 Onyon Dcy. 2190 

t4SO Şark Dcy. 250 
4550 lt=.lyn ~-

112 Şarl• • ceza 95-
21.75 Tele!on 1555 

istikrazlar Tahviller 

tat. dahiıt 96,251 Elektrik -
Şıırk D.yollan 4,10 Tramvay 4 97 
D.Muvahhldo 54,50 Tünel 1850 
Gümrükler 510 Rıhtım 1825 
Saydi mahl 425 Anadolu ı 31.80 
Bağdat 450 Anadolu 11 33.-
.Askorlye - A.. ı.ı:ıımcımır ~. ıo 

mıştır. 

1 ' Çekoslovak re~tiS ~1of 
mirden tütün aJI ~I 

Iımir, 3 ( Hususi ) - ~ıy0 
lovakyn rej'si lzmirden 2 1''' ~ 
kilo tütün salın alınağll bill 
verdiğini ticaret odasınıı l 
miştir. deli V· 

Hürr·yetteıJeslO 1) 

Arazi ·ııde 
Hüriyeti ebediye te~eS'yo~~ 

arazının belediyeye aıı. ~·~ 
Ermenilere rai ait otduğll O'e~ 

d b .h ·ı f . . ınnhl,e " kın a ir 1 tı a JŞI tıı 1'~ b 
intikal etmişti. Bu bus~ ğ&Jı:~ \ 
lan tetkikat bit;niş 01 ~9111 
yakında muhakemeye 
caktır • 



Grevler 
in ·ı gt terede eksik 
01rnıyor sanayi 

tehlikede ••• 
l;,.~eater, (A.A)- Lancas· 
~1'1 takasının 3 mllmessili, 
~ctt tanayii ihtilafında te
Je..dit ' bulunmayı teklif etmiş-

i« • 
t\ ~~cat amelesi cemiyeti ic
~-~ esi, st:ndika11 azasından 
ls lliab ~utasavver olan yüzde 
it~ b etinde tenzili keyfiyetinin 
~et ar~ketini muhik gösterip 
ltı tl!ııyeceğini ıormuştur. 

Rllterede Maden 
~ Sanayii 

"-Yii~dra, 3 (A.A) - Maden sa
~,: 11 •aziyetini gözden geçi

VAKiT 

'--------~D_e __ v_ı_e_t __ o __ e_rn __ ı_ry __ o_ı_ı_a_r_ı __ ı_ıa.. __ n_ı_a_r. __ • ______ 
1

_I 
6 Eyl(il tarihinde Balıkesir'de açılacak yerli mallar sergısını 

ziyaret edeceklere azimet avdet ilcreti peşinen alınmak şartile 
% 40 ve sergide teşhir edilecek emteamn 250 kilosuna da % 50 
tenzilat yapılacaktı!-. 

On beş yaşmdan kliçlik çocuklara tenzilat yapılmaL 
Yolcuların küçük kıt'ada bir adet fotoğraflarını bilet alacak

ları giıeiere ve etya göndereceklerin de MilJi iktısat ve Tasar
ruf Cemiyeti merkez ve şuabatından istihsal edecekleri vesika
lan mahreç istasyonlarına tevdi etmeleri şarttır. (4527) 

T enzilit müddeti : 
Azimet ve eşya irsali için 28-8·932 - 15·9-932 
Avdet ve eşya iadeei için 10·9-932 - 23·9·932 dir. 

idaremiz ihtiyacı için pazarlıkla alınacak olan 24 kalem hor
flJm, dana derisi, zımpara taşı, cıvata, galvanize çelik kablolar, 
Avrupa beziri JA.cnba fitili, ve saire g!bi muhtelifülcıns malzeme
nin pazarhğı 5-9·932 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılı
nacağından taliplerin yevmı mezkürda saat 9 dan 11 e kadar 
mağazada iıbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri bu bapb~ki 
malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nü· 
mune ğetirilmesi icap eden malzeme için pazarhk günü nümune
lerinin beraber getirilmesi nllmuneıiz tekliflerin kabul edilmiye
ceği ilAn olunur. (4564) 

. "Clf t 'il e nezareti gazetesi, Ha- Fatsa icra memurlu~undan: 
'alYJ nihayetinde lngiliz ma· SEYRISEF AIN' Fatsada Bayburdh Hamdi Ef. 
~İde:el~ainin tak:-iben 800,000 Mcr1;cz1 idaresi r.al.lta köprllb~ı B 2623 karısı Sabahat Hanımın F atsada "tt ıbaret ve binaenaleyh Sobe A. Slrl:cd Mliblirdar udc Haıı 2264-0 Bayburtlu arabacı Hacı lbrabim 
~2'ıtı 'Yına nazaran J\Oksan ol· ızmlr - Pire • lskenderiye oğlu Şakir ağa aleyhine 560 lira 
~lQı u • beyan etmektedir. Bu postası alacak iddiasile vaki takip talebi 
~il ' 30 ıenedenberi görillmüŞ (IZMıR) 6 Evffll Sah 11 de. üzerine borçlu Şakir ağaya adiy-

v,;~ d~~ük rakamdır. Trabzon postası yen g<Snderilen ödeme emri 'il Ythnın tevakkuf halinde (CUMHURiYET) 7 Eyl'1l mübaşir tarafından merkumun 
,t,~akta olduğu 4 mıntaka Çarşamba 18 de. ikametgahı meçhul olduğundan 
~tıllı~nıı olmak üzre tenakus , , bahisle iade edilmiş olmakla icr& 

193; ttahiyettedir. ' lzmlr ·Mersin postası ve iflas t·anununun 27 nci mad· 
1tittQı senesinin ilk 3 ayında (KONYA) 7 Eyliil Çar· desi mucibince il~nen tebligat 
\dı. ~ r:ıesarifinde bir az açık şamba 10 da Galata rahbmın· icrasına IJ!ecburiyet hasıl oldu-
~ııa lkınci 3 ayhğa ait olan ve dan kalkarlar. (4540) ğundan tarihi talik ve ilandan 
>tıı t kat't mahiyette bulunmı· Aktarmacıhk itibaren borçlunun yedi g ün zar· 
~h~ltıtıarife gelince bunda da Fethiye iskelesinde yükleme fJDda bu borca hakkı itirazı ol· 
~'~klon başına bir buçuk pe- ve booaltma müteahhitliği 10 du~mı<lan bu müddet zarfında 

h görülmektedir. EyJu:932 tarihinde saatl6t30da Fatsa icrasına yazı ile veya tifa-
'le)"f k 1 1 ihale edilmek üzere mahallin· ben itiraz hakkı mevcut olduğu 

~~lllı ~ lt grev er de m~nakasası ilAn edilmi~tir. ve itiraz etmediği halde sekiz 
L'' 3 (A.A) - Cbarleroi Taliplerin Seyrisefain mllna· gtın tediye mllddeti olup her iki 
~ llda tekrar iıe bıthyan- kna komisyonuna veya Fethi• müddet için biı: ay kanuni yollara 
b~ :iktarı artmaktadır. Dün ye Seyrisefain acenteliğine mtı· müracaat edilmediği halde ala· 
'''- tıı fazla amele tekrar ite 1 racaatları. (4518) cak tahakkuk edeceği ve alacak-
~ t~14tır. - Jının bacız yollarına müracaat 
ı '• ~ttoi, T orinage ve mer· Fatih MalmüdiJrlü~ ünden : Ko- edeceği malum olmak ve işbu 
il) ·)~"lalarında komünistlerin camustafapaıa maliye şubesi ar• ilinın tebliğ makamı:ıa kaim 
1.0lliau devam etmektedir. Ko· ı 
Qıt' tt b. k kasındaki ahşap baraka enkazı olmak üzere ilan o unur. 

J,.1 ı ır ço içtimalar ve nnr•r. .............. •:•:••ı"": .. 1 .. , •• - .... : ....... ". 

Savıfa 11 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1- Bedeli keşfi (22893) Hra (3) kuruştan ibaret Ankara-Is
~ 

tanbul yolunun Ayaş·Beypazan kısımları arasında (15574 m) taı 
ihzarı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuıtur. 

1 

2- Yevmi ihale 15-9 9'32 per§embe günü saat (15) te vi!A· 
yet Daimi encümeninde yapılacıkbr. · 

3- Talipler münakasa kancnu ~ucibince bedeli keşfin % 7,:; 
olan ( 1717) Jira (3) kuruşluk teminat mektupfarmi ibrazla müc:. ... 
kasaya iştirak edebilirler. 

4 - Keşif, şartname ve sair· evrakını tetkik etmek istiyenler 
hergün Başmübendisli~e müracaat edebilecekleri ilan o!unur. (4554) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
18.llncil tertip 2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

Büyü~ i~raıniye 3~,~9~ li ·o~ır 
Ayrıca: 15.000 ıo,ooo Liralık Büyük 

ikramiyeler ve 20.0 · .Liralık 
Bir Mükafat V rdır. 

Şirketi Hayr·yedeo ~ 
Cumadan maada günlerde Salacak hattana ait 233, 235, 237, 

2
0

36, 238, ve 240 numaralı seferler ile Kaprllden Bcfiktaı ve 
sklldara 188 ve 190. 

Cuma gOnleri Salacak hattına ait 545, 547, 549, 546, 248, 
550 numarah seferler ile Köprü'den Beşiktaş ve UskUdar'a 484, 
486 numaralı seferlerin yalnız Perıembe, Cuma ve Pazar günil 
ak;emları icra edileceği illa olunur. 

(. ,,, Kt:a:i cac;;:i 
Orhaobey hanında - Görmek ve kiralamnk 

r 
için VAKI~ 

• yurduna mtiracaat. 

) lstanbui Belediyesi ilanları 1 
___ O ___ sk-u-·d_a_r_3_0_~ .. -n=cu_m_e_k_t-eb_i_n_ta __ m_ir_i_:_T_e""'m-in_a_t_5_~-5-li-.r-a.-• 

srı , , nft~ 29 - - • 0 
... " " " • " .,r... ,. tt 

Beyazıt medresesi ti : ,. 250,:> ,, 
Yukarda yaıılı itler kapalı zarfJa münakasaya konul UJtu1'. 

Talip olanlar prtname almak ve keşif evrnkını görmek üzere 
her gDn LevaZJm mndnrlüğüne müracaat etmeli münakasaya 
girmek için de teminat makbuz veya mektubu teklif mektup• 
larını 26 - 9 • 932 Pazartesi günü saat on beşe kadar daimi 
encümene vermelidirler. (4571) 

ııı,~t~d·lfb risaleler tevzi eyle- müzayedesi bir hafta temdit 1 • ............ 0.:;;i~·ğ· ................. e 
ıt) edilmi•tir. lctirasına talip olan- I:" H F. O k .. d A İk Kız Lis • 

''i
~. ··~er. y y !! Dr. akkı RUşttt U ~ s u ar mer an esı , ~ ~ ların 6 Ey!ul 932 tarihine mü· • 1 

I:! idrar ve Tenasül yollan birin· H ~ Mektep EylUIUn 18 inci Per•embe gOnU açllacakt1r. 

D ndif salı günU saat onda mü- I = 1 ,. h mat epOSU ! ci sınıf mütehazsısı "P ARiS,, ıfi Kayıt ve k bu içfo Ağustos an itibaren SALI ve CUMA 
qh~ racaatlan. (4555) :.: den Oiplome i gilnleri müdOriyete müracaat edilmelidir. 

'« "' :: h re ~f :~ıttı~M ~ddc~ Y~&znparömttnNn322~ ~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

~bhı ş civarında r 1 Kadın ve' doium hastalıkları 'l ı Sim::::::m:::::m::::::::::::m .. :::::::m:::m:::il Çankın Vilaye • Maarif 
Qımat deposu• Mütehassısı 1 Y cşilköyde ikbal sokağında 1 

~ llun infllA.kı Doktor nu·lu hanede mukim iken halen Müdürlüğiinden: 
~k tlit> 3 ı Hüseyin Natff 1 ikametgahı meçhul bu.unan Va· Çankın VilAyetir. ilk mektepleri için 781 lira muhammen !ay. 
'ttı ~· (A.A) - Gazeteler .

1 

!Jj Türbe. eıki Hililiahmer binası ıil Celepopulos Ef-ye : metli Levazımı dersiye 25.8·932 tarihinden itibaren (20) -gün · 

'

t d l\'annda Teansa mühim· N 10 T ı 226..,2 ·• dd tı ı 
'Po o. e • .. 1 lstanbul ikinci icra Memurlu- mü e e müna !asaya vazedilmiıtir. Münakasaya ic:tirak etmek 

ı.. h,ı . ._ •unda vuku bulan inf i- ·~!!!!~~~~3!!!!!!!~3~!!!ill '.t 
-.ıtı. ll"tnd b k f ğundan : Kırmızı horoz şirketine istiyenlerin şeraiti öğrenmek üzere Maarif Mildllrlnğllne ve ycT-
f ı. "ted· a irço ta ıilit ver- lıtanbul Oçilncü icra memur· d ı'\, ır Ab 1. • b . iki kıt'a senet mucebince (33) mi ihale e encümeni viliyete müracaatları ilin olunur. (4565) 
L.~"t•ıı · . a ııınin irçoğu ın· luğundan: Bir borcun temini İl· ::Ut " tnUtevellit enkaz parça· liranın maa faiz ve masarif ha· 
~ sar ı tifası için mahcuz ve paraya l'l b ·ı· h kk d k t· ~ş•aba anan Rudeni ve Tbiaj· cız yo ı e ta sı ı a ın a va i 
~~~tdıı alar1 tabliye edilmiıtir. çevrilmesi mukarrer Demir ka1a, müracaat ve talep Uzerine tara-
~~lft bulunan birçok evler Amerikan yazıhane, &oba ve fıou~a berayi tebliğ gönderilen 

1 "1Qb· ır. saire 10·9-932 tarihine mOsadif ödeme emri ikametgihın1ZJn meç· 

~~ k;~ıııat deposunun muba- Cumartesi gllnü Marpuççularda huliyeti itibarile tebliğ edilemi-
~~ 16•

11 bir zabit kumanda- Barnatan han ikinci kat 29 No. yerek bu huıusta muktezi tebli-
~~tdaıı neferden mürekkeptir. la odanın önfinde saat on ikide&ı ğatın ilanen icrası karargir ol-
t~~ lt.k hepsi kaybolmUftur. itibaren birinci açık arbrma ıu~ malda tarihi ilandan itibaren bir 
' ft\tk lrnlarile asker kıt' ala~ retile ıatılacakbr. Taliplerin ma- ay z~rfında ve 932 • 2024 dosya 
~ it1fila.~lAde gayretlerine rağ· hallinde hazır bulunacak Me- numarasile icranın durması bak-

h, ~ tan zuhur eden yan· kında şifahi veya tahriri bir iti-
""'-.. ·"' tö muruoa müracaatları ilin olunur. · ı .. ~ lldGrillememittir. razı kanunide bulunmadığımz ve 
)'ll (4031) müddeti meıktirenin hitamını 

y.vi)~ıı fl SUih kongresi iş arıyorum mliteakip sekiz glln zarfında ise 
~:~•ll''da, 5 ( A.A) - Yaran mfiddeabih alacağı kifayet ede-

~11•t a b Fransızca. ve muhasebeye vakıf c '- ı · 1 d·· · · ltıı .. 
29 

eyneJmilel sulh te•· e.: emva ırae ey eme ıgınız 
~ ~ ciddi bir genç kız Tazife arıyor. f ~t. b 

~ ~ktır 
8

uncu kongresi top- P. K. 46 v. B. adresine yazılması. veya meblağı mez uru tesviye 
~~~ llıİb u kongreye cihanın etmediğiniz taktirde berveçhi ta-

S -.ıltı i ~eıekkUllerinin mu- umı=::::"::::::-.:-.::::::ı::::::-.:::::=::::::::::::::ı lep muamelatı icraiyenin gıyabı
~"bı lrorı §hrak eyliyecektir. Göz Hekimi jl nızda olarak infazına tevessül 
b~1~t0111nf esi, Avusturya par- Dr. Süleyman Şükrü ıi kıhnacağı malumunuz olmak ve 
~- "fll•a'n.. 8• ve başvekil M. 

1
1 olbaptaki ödeme emrinin tebliği 

'\ .d "-. 11 Birinci ıınıf mütehassıs 
1 

k k · b ı k 
"i Ct·•-~:-.yaseti albnda içti· ma amana aım u onma tızere "~ur: CBabıAJiı Ankara caddl'sl numara 60 • 

•amvm:c::::.:::·::•:mma1111:.mc:::.::ı."mm:lll iıAnen lceyfiyet tebliğ olunur.(4018) 
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letanbul Dördüncn icra me
m11rlağundan: 

AVKJT 

Saraçhane Başında Münir Paşa konağında 

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

Hayriye Liseleri 
Beher dönümü 60 şar lira he

sabiyle temamına 240 lira kıy
met taktir edilen Kartalın Şıhlı 

kariyesiode Kariye altı mevkiin
de Kain kayden 196 numarada 

l\Jaaıif Vekaleti celilesir.in 5-4·932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere tamim edildiği üzere resmi 
mukayyet ve iki dönüm olup ha-

muadeleıi ıasdik edilmiş olan mektebimizde talebe kaydına başlanmıştır Ecnebt lisanlarına ilk sınıflardan itibaren 
len dört dönüm mıktarındaki tar- başlanır. Nehari talebe mektebin husust otomobil ve otobüslerile nakledilir, Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 
lanın temamı ile yine Şıblı ka- •'•••••• A 
riyesinde Koca mezar me•kiinde 
ve Yayalar kariyesi hududu da
hilinde tapuca 192 numarada 
mukayyet ve iki dönüm olup ma . 
hallen dört dönüm mıktarında 
ve beher dönümü albtar lira he

sabiyle temamı 240 lira kıymeti 
mulıammeneli tarlenın temamı ve 
yine Şıhlı kariyesinde Kavak pı
narı mevkiinde Yayalar kariyesi 

arazisi dahilinde olup tapuca 190 
numarada mukayyet ve beş dö
nüm olup mahallen altı dönüm 

mıktarında ve beher dönümü el
lişer lira hesabiyle temamı 300 
lira kıymeti muhammeneli tarla
nın temam1 ve yine Şıbh kari

yesinde Koca mezu mevkiinde 
ve tapuca 199 numarada mukay
yet Ye iki dönüm o!up mahallen 

altı dönüm mıktarında ve beher 
dönümü altışar lira hesabiyle te

mamı ::SOO lira kıymeti muham
meneli tarlanın temamı ve yine 
Şıhlı kariyesinde Kızıl yerler 
nam mevkiinde ve Yayalar ka· 

riyesi arazisi dahilinde olup ta
puca 188 numarada mukayyet 
ve 7 dönüm olup mahallen yedi 

dönüm mıktarında ve beher dö
nümü 70 şer lira hesabiyle tema-

mamı 440 lira kıymeH muham

meneli temamı ve yine Şıblı ka
riyesinde Zeytin dibi nam mev
l<iinde tapuca 189 numarada 

mukayyet dört dönüm ve beht:r 
dönümü ellişer lira hesabiyle te
mamı 200 lira kıymeti mubam

mene!i tarlanın temamı ve yi
ne Şıhlı kariyes'nde Koca me

zar mevkiiode kain tapui:a 
197 numarada mukayyet ve 10 
dönüm mıktarıoda beher rlönü· 
mü 15 şer lira hesabiyle tema

mına 150 lira kıymet takdir edi
len işbu gayri menkullerin te
mamları ayrı ayrı şartnamelerle 

açık artırmaya vazedilmiş olup 
24-9-932 tarihinde şartnameleri 
divanhaneye talik edilerek 15-
10-932 tarihine müsadif cumar-

tesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar lstanbul dördüncü icra 

dairesinde açık artırma suretiyle 
satılacaktır. Artırmalar ikincidir, 

birinci artırmalarında her birer

lerine yüzer liraya talip çıkmış 
olup bu kerre en çok artıranın 

üzerinde bırakılacaktır. Artırma· 
ya iştirak için yüzde yedi temi
nat akçası ahnı:-, müterakim ver-

giler mllşteriye aittir. Hakları 
tapu sicilleriyle sabit olmayan 

ipotikli alacaklılar ile diğer ala

kadaranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarına ve huıusiyle 

faiz ve masarife dair olan iddia· 
larını ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 

baklan tapu sicilleriyle sabit ol
mıyanlar satış bediinin paylaş-

masından hariç kalırlar. Alaka
darlatın yeni icra ve iflas kanu-

nunun 119 uncu madbesi hükmü
ne g6re temki hareket etmeleri 

ve daha fazla malümat almak 
istiyenlerin 931-371 dosya numa-

rasiyle memuriyetimize milracaat

ları ilAn olunur. (4033) 

- muamelesi yapılmaktadır.Talep vukuunda posta ile tarifnamegönderilir. Tel. 20530 -

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Istanbul Sekizinci icra memur
luğundan. Bir borçdan dolayı 
mahcuz ve satışı mukarrer bu-
lunan ve 25 8· 932 tarihinde 
Taksimde Milli garajda birinci 
artırması icra edilen ve yüz lira
da iş Bankası üzerinde bırakılan 

1 - Bedeli keşfi 14406 lira 88 kuru~tan ibaret Ankara-Ayaş 
yolundaki taş ihzarah kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
2 - Yevmi ihale ı5-9 g32 Perşembe günü saat on beşte Vila
yet Daimi Encümeninde icra o!unacaktır. Buyık markalı ve allı silindirli 

ve hususi 1185 pilaka numaralı 
otomobil kimeti mubamminesini 
bulmadıgmdan ayni mahalde 
ikinci açık arttırması icra kılına
cağmdan taliplerin 6· 9 932 tari
hinde saat 12 de mahalli mez-

3 - Talipler münakasa kanunu veç~ile yevmi ihaleden % 7,5 
nisbetinde ] 081 lira 'ık teminat ve teklif mektuplarını ve Ticaret 
Odasından musaddak iktidarı mali vesikalarını Encümeni Daimi 
Riyasetine tevdi etmiş bu!unmalıdırlar. 

4 - Keşif, şartname ve sair evrakını tetkik etmek isteyen
lerin her gün Boşmühendisliğe müracaat edebilecekleri ilan olu
nur. (4473) ~ fırda bulunacak memuru mah

susuna müracaatları ilin o'.unur. 

Deniz Levazım Satınalma 
~tomisyonundan: 

(4029) 

Yedinci icra memurluğundan: 
Bir ~orçtan dolayı mahcuz ve 
parııya çevrilmesi mukarrer Doç 
marka 1678 numarala otomobil 
7-9· 932 tarihine müsadif çarşam· 
ba güoil saat 9 dan itibaren 
Nuriosmaniyede Mahmudiye ga
rajında açık arttırma suretile 
paraya çevrilecetinden taliplerin 
müracaatları ilin olunur. (4025) 

1200 ton kazan mayii mahruku : Kapalı zarfla münakasası 

5 Eyliil 93 l pazartesi günü saat 14 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda miktan yazılı mayii 

mahıukun kapah zarfla münakasası hizasındaki gün ve saatte 
yapılacağından şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve ver
meğe talip olacakların da teminat mektuplarile birlikte münaka
sa gün ve saatinde Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma ko
misyonuna muracaatları. (3999) 

11111----·------ Nlşantaşı'nda tramvay caddesinde 
Levii 1 Mabeyincllik ve Şekayık sokeAında Halil Rifat pa,a konaklarında Nehari 
Ana - ilk 
Orta - Lise 

sınıf lan Şişli Terakki Lisesi Fransızca - lngiJizce 
ve Almanca 

kurları 

Tesis tarihi: 53 sene evvel 1879 tarihinde Sel&nikte 
Kayıt muamelesi: Her gUn 10 dan 17 ye kadar Halll Rlfat Pa,a konaOında yapıhr. Ayr1 

a rı binalarda kız ve erkek talebeye mahsus leyli te,klllb mevcuttur. Le it ve 
-·E•r•k-e•k-. nehari Ucretlerlnde mUhlm tenzUAt yaptlmı,tır. .--K•ı•z-... 
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' ' 
1'ütahy~ çil)ileri · 

r ' Dr. Aristidi 
Muayenehanesi : 

Emlnısnn : F.mlnönll h:ın 3 Uncu kat No. 8 

Doktor 
• 

Hafız Cemal 
Dahlll Hastalıklar MUtehassısı 

Cumadan maada her ~ öğleden sonra 
saat 2,30 dan ıs e kadar tstanbulda Divan-

yolunda 118 numaralı hususi kabinesinde 

Maarif Vekaletinden: 
Aokara'da Gazi Terbiye Enstitüsünde Leyli bir Lise açılmış

tır. Bu Lisenin şimdilik yalnız birinci ve ikinci devre 1 inci sanıf

Jan açılacaktır. Ev~elce namzet defterine isimlerini kaydettirmiş 

olanlarla yeniden kaydedileceklerjn Eylfılün birinden itibaren 
mektebe muracaalları. (4471) 

lstanbul Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Müessesemizde bir orta mektep · kısmı açılmışhr. 2 - Bu 
kısmın bu sene için birinci ve ikinci sınıflarına talebe alınacak
tır. 3 - 15 Evlul perşembe akşamına kadar namzet kaydına 
devam edilecektir. Girmek şartlarını öğrenmek isteyenler her gllo 
mektebe müracaat edebilirler. (4466) 

Hariciye Vekaleti mubayaa 
Komisyonundan: 

Vekaletimiz için 13.8.932 tarihinde mübayaası mukarrer olup 
talip zuhur etmiyen 130 ton kok kömürünün ihalesi 15 Eyltil 932 
Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf usulile icra edileceğinden 
taliplerin şartaamesini almak llzere her gün Levazım ve lstanbul 
Hazinei evrak müdürlüğüne muracaatları. (4319) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vek<\letı Hudut ve Sahiller 
Sılıhat Lnmm ~lüdiidüğünden: 

lstanbul ve Çanakkale merkezleri için lüzumu olan (430) ton 
yerli maden kömürü ile itliffar içiı.ı (60,000) kilo kükürt kapalı 
zarf usulile 10 Eylül 932 cumartesi günll saat 14 te Galatad 1 

Karamustafa paşa sokağmda lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezinde müteşekkil komisyonda miloakasası icra kıhnacağmdan 
taliplerin şartnamelerini görmek üzere Ankara'da Hudut ve Sa· 

dahlll hastaııklan muayene ve tedavi eder. biller Sıhhat Umum MüdUrlllğü Ayniyat muhasipliğine ve btan-
Telefon: İstanbuı (2.22.398). bul'da mezkur merkez levazım memur;uğuna müracaatları. (4184) 

~=1m5fi~:~mM~~~~ ~~~~~~';!~~[.!r~~:ımeın, 
T Ü r k M a a r i f C e m i y e t i n i n .:: 

.Mürekkep, Zamk ve Kolaları !ı1i 
PERÇiN MUrekkep Fabrikası acentahOında satllmaktadır. 

tstanbul: Yeni Postane arkasında DILSIZZADE hanı No. 2 ..... ..__ .... --.... -.... ··------.. ---==== ····2···········-···-·--···· .... ··--····-··-··--·--,--···· .:::::::::::::···::::::::::::::::::.-:::::::::::::::= ••• .., Telefon: 24118 r..:::::::::::::•.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

' Askeri Sa~.:r 
Mektebi Mu 
lüğünden: 

Bu sene bilmüsabaka Jll 

bimize kayıt ve kabul 
111 

yirmi talebeden sıhhat 
neleri bitmiş olan on 9~ 

1 . tıt· 
ismi aşağıda gösteri ınıŞ d 
bul şeraitinin beşinci ~at 
de yazılı talebe veliler• 

. 'tası 
dan mektep idaresıne 1 5' 
buri olan Noterlikten. ~~te 
teahbüt senetlerile bır~~ U 
ıulün 10 cu cumartesi guıı 
tebe gelmeleri. 

Kayıt N. ismi 
4 Salih Efendi 

6 Hamit '' 
19 Niyazi ,. 

74 Muhiddin '' 
76 Mehmet '' 
81 Mehmet •• 
84 Mehmet ,, 

85 bmail '' 
105 Mücahit ,, 
120 M. Cevdet ,, 
126 Sulhi ,, 
157 Mustafa ,, 
155 Yusuf ,, 

77 Hasan 
7 Nesimi 
9 Mehmet Selim ,, 
8 A. Orhan ,, 
5 Muzaffer 

lstanbul ikinci icra ~ 
ğundan: Bir borçtan dol•Y'., 

cuz ve satılması mukar:,. 
adet büyük Büro, bir k 
saire 7 Eylül 932 Çarşa 
nü saat 16-18 arasında y7 
Ankara caddesi Ikdalll ~ 

yanındaki matbaa önünde;% 
cağından talip olanların ıl'ı 
mezkurda 931-673 oudl "I 
mahallinde hazır bu!una~' 
muruna müracaat etınelet' 
olunur. (4019) _/. 

Istanbul 4 üncü Noter'lf' 

Efendim : ·i-sS\\ 
lstanbul llamidive türbesi 1 dt 

Kadıasker hanı tabt;nda mağ•"~ıı' 
~im Hayik Mekikçi efendile ıı>\~s 
de takip 28 l\1art 93{ tarihli ııı,,ri 
name ahkamını l Eylül 932 cı 
bilnza fesih eylemiş o1duğuıt111ı dl 
alel'usİıl Vakıt gazetesi ile iJ!fl1 

hamdır. 
~ 

lstanbulda Yeni posc:ı.ne dl 
Erzurum hanında 17 No. 0'

11 
ı 

AlbertKohen ve llya Katder0 

Gündelik Slyast Gg.ı;etl 
tstanbul Ankara Caddesi, v~ 

Telefon Numerel•: 
:ı-'' Yazı i§leri telefonu: 

11 
: dare telefonu : :ı.&S 

.__ .;;/' 
Telgraf adresi: tstanbul -

46 
Posta kutusu No. 

.__ 
Abone bedelleri : cııet4 

Türkiye ~t-1 
Senelik 1400 

~7()0 ' 

ı'50 ' 6 aylık 750 
sOO , 

S aylık 400 

ı aylık 150 -llAn Ucretlerl : ıt.ı>"' 
Resmı i~n~satırl 10 ~ 

ı2,5 , 
Ticari 11Anların bir satırı 

Ticari U!nlarm bir sııntlJ%11 25 

- f 
KOçUk IUinlar : t.ttl,J 
-- 500Ç ·-....ıı: 
Bir de!ası 30 1k1 dctıı.sı 

00 
)CIJ' -... 

dört defa:n 75 ve on defası ~c!ıı.Sl ıı1r;/ 
Uç aylık U!n verenlerin bir Anlaı11' 
nendir. Dört satm geçen ll ditlf· 
satırtan be§ kuruştan ııesaP e 

~ .... -= ...... ~:-;ı..ff? 
ıs'f.ıV.. ,,; 

VAKiT :MATBAASI - ı)f )>. 
HJ,!E"l' .ı\S.::d' SAHİBİ: ME 11~-Umuml Neşriyat MUdUrU: F 


