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Almanyada vaziyet mühimleşiyor 
Samimi Türk - ltalyan 
dostluğuna suikast 

Ba,Tekil Jamet Pap Hasretleri 
ile Hariciye vekili Tevfik Rtişttl U.
Ma Roma seyahati bafladıiı gilnden
J.ert bazı Fra1181Z gazetelerinde Tilr
ltn - İtalya münasebatmı bulandır
-ak maksadile sistematik bir tezvir 
ltşriyatı vuku buluyor, bilhassa 
('l'an) gazetesinin bu yoldaki neşriya
tı nazan dikkati celbedfyordu. 

bir mflatakfl devJet haline gelmiştir.,. 
tamnda bir ta.tam sözler aöyltlyor, 
ba gibi &Özler ile Millt Türldye
ye karşı, onua izzeti nefsme karp tat
minklr görünmek istiyor; fakat di
ğer taraf tan Fransa' dan mflatemleke 

Şerefine ziyafet iki sene sonra gene impa
Emır nz. buglln ratorluk başlıyacakmış ! .. 
şehri gezecek H• d b b k b kil. . .f 

(Tan) gazetesinin bu neıtriyatı, 

lleınleketimizde olduğu gibi ltalya 
tikin umumiyeslnce de nefret Vf' te
-.Urıe karşılaJHIUf, bu cümleden 
•l&rak Jumaleditalya gazetesi Fran-
111 cezetesinin gizli ve çirkin mak
lldını ortaya dökerek Türk - 1tal
h1a dostluğundaki samimiyeti ihlll 
ltıaek için siyast bir dolap çevı:ilmek 
lıstenndifinl açıkça göstermiştir. 

Jurnaleditalya refikimizin göster
tift bu hauuiyeti bfiytik bir memnu
'11etle kaydederiz. Çünkü bu has
lasiyet Türk - İtalyan dostluğunun 
~ telAkkJsl noktasından iki mf'm· 
leket efkAn umumiyesf arasında mev
'1lt olan rörflş mtitabakatını filen 
.fspa,t ediyor; aynı zamanda bir hayır -
laatııı:k perdesi alhnda siyasi bir ....._tta bulunan (Tan) gazetesini 
.. tfbaha davet etmiş oluyor • 

Fakat çok şayanı dUdulttir ki, Jur· 
.. Jeclltalya'nın TU1lan (Tan) g&7.e

teaın1n akıl ve fnaaf yoluna girmesi 
• ll:lft gelmemtttfr. 

Çlnldt ba suete Roma muhabfrf. 
ile aUen İtalyan refikimize cevap 
~rml7e ~alışarak gene aynı tezvir 
-...Vatında tarar edJYor. 
-vtliacT•lruetMfilht•uluijiln 
'- )'Qllarmda "Buda" Tlrld;ye e.. 
lat 0...aalı lmJNU"Btorlala Cttiflcllt. 
......U Ttlıtiye aı1* e.skl huta a-
4at1 defjldfr. Busfiakil Tlrk17e ee
~ nllfazlamun hiç bir De'Y'ine ma
laaı olaeak btr memleket defildir. Bu
"'*t Ttbtiye tamamen A vrupa'lı ..., 

istiyen İtalya'ya, Anadolu toprakla
rmdan şu veya bu şekllde istifade im
kanı bulunduğunu ifade etmek su - 1 
retile Türk - İtalyan dostluğunu 
kundaklamak gayretinden de geri 
kalmıyor. 

Fransa mütemadiyen nüfusu art 
makta olan İtalya'dan tfmdlye kadar 
bir kaç yüz bin mtdıaClri mhtemle
keJerine kabul etmiş imiş. Fakat bun-
dan sÖnra arbk bu yolda deva
ma lmkAn yok lmi§. Onan için İtal
yan muhadrlerine başka lskAn 
mıntakalan aramak lhım ıellyor
muş. (Tan) gazetesi, el kesesinden 
develer kurban eder gibi, ltalya'ya _ 
başka memleketlerden istifade imkAn- EvveDd sin '*1mlm p1ea mc.. lmlr-
lan g&ıteı'lllfye çal"1yor. Halbuki nln otta Bmlr Fa19a1 Ree elleri l8l'ellne ftD 

FraD81z mUstemlekelerine şimdiye ka- bele4l79 tarafmdaa lılr .a,.ıet "'*llmlta&r. . .......mi• ICmlrla ~ ıılpretl W· 
dar ltalyan muhaciri kabul edildiğini .... alaumftll'· y._ 1kb1a1 ..,,......_ 

yazdıfı halde, neden dolayı bundan dadır. 

sonra buna imkan olmadıfını söy!e- uı111ınnııuın1111ıııııı1111tuı1111ıoın~ 
mfyor. Millet Mecllal d8a lrll .. 

Bununla beraber ltalya fle Franıo;a m•aeleslnl konu,tu. Seırı ... 
arasında mneat olan fhtflAfh mesele- tein MUdafaa YeklleUne gec• 
lere mfldahale etmek istemeyiz. ti. lcl'll ve Hila kanunu tcabul 

Ban& m•abll l'raD81z'lann da ecllldl. 
ltalya'nrn kendilerine kal'fl serdetti- - [Bu basustıkl telpflınmız ildacl 
fi miltalebatı bertaraf etmek fçl n sayfımızda"1'. f 
Türk vatanmı sahipsiz bir mal farze- llllU11111111ııııııııı111uıflllHHllllnaij$l•l11tnt1!111111111n11PlllD 
der tekilde söz söylemelerine asla 
tahammül edUMyjz. .Kaldı.ki, 1'iirlif... 
re ftH 'arl)etbaha Avrupa dmetluf 
~_,..... ... ,_ .. uttaldt .. h•
v.w bir dnlet olclatna 81yHyen 
kna.,elerin ba 8hleri De Tldl vatanı 
tir.erinde her haqf bir .-nete puar-
1* yapmak istemelerini hiç bir suret
te kahili telif bulamayn. 

Mehmet Asam 

Otzll lnf llah•t 

ın en urg, sa ı aşve ı ısti aya 
) nasıl icbar etti ? 

( lh.,,ırMgl) gazetaigle bi~lc 
Londra ,,aetelennln Mldbl olan 
Lord RoUıemu1re Berlin oe .4lman
l/Ofla derinden derine tahkikat yapa. 
rak gelecek •enenin hitamından a 
ffl BflMnzollern hanedammn :Alman 
gaga arJtlet edecejine kani olmıııtur. 
Lort 11azet«l11e 11öre on ıeld:ı fili 11~
m«lnı Almangagla orta ··forupa 
deoletleriritlna bir Udsı, nkW l/U>I 
larallıla tabi olacaktır. Lord Rotlıer 
ııwre tlit/or ld: 

-Uç eene dren tetkikler netice • 
sinde ba kanaate vardım. Almanya. 
da ademi memnanfyet vardır. Lehi• 

, tan hududundan Ren havalisfne ka • 
1 dar her yerde sanayi, ticaret n zf • 

raat mahwlmaktadır. Berllnln ken • 
dW 'msız bir ~iT oldu. Onun en bl
yilk, en mefhar caddeleri bile, eski • 
iline nlsbetle, c&n817ıdır. En işlek yer
Jenle T'ltrlnlerln f~lnde "Kiralık,, lev
hulnı görflyorsunuz. lşsizHtfn mtl • 
temadiyea &rtmuı halla ba gilnkil 

(-Alt ıJraft tr1no ııavfadi ) 

Kayserin otutlarile 11lu alakasından 
bahsedilen HttlerJn bir tarf katörii 

Herkesin gözü önünde 
Dün bir marangoz metresini 

bıçaklıyaı:ak öldürdü •• 
C>1a •t 12 et. Tlıbtdo ıa. 

keıin 1111 6aGade feci bir ci
nayet olamt, bir maranıoz met
resini lldlrmlfllr. Y apbğao111 
tahkikata ılre, Yaka flyle ol
muttar: 

Darülfünunun eksikleri 

BU W.U ptlıllllaf~ tutb.Ol ıne- 1 
raldılan, .- 61r takım ~ .cde
~k kadar ar& S..... ~ Dana, 
fuhfa gahn 61r qıptı. K~ 
de, çayhanelerde otuniuJha. ancak ak 
ıaçın, çember eakalın luılckııdı. 

Biz naBd ellenlrdlk 1 
Bu ıualin c~abı kıafltl•r: ICllll'

hanelerl dola,arak.. Bilhaaa, Be1JQ • 
nttald Saralim klltiJpluıned o zaman 
11e~ler uğralıgdı. Mektepten artan 
saatlerlmlzl, orada; nlci dlDOlllan • 
bmak, Servetlllbum kolleblgonlan
m karıttırmakla 11eprirdfk. Ffkretln, 
Rlbabı Şlkeatege gl~ ınannıırı 
61r ~ini bul~ . Calıltlln 
KaDIJfllaruna ·~ 1"'J'll 6lr 
nıakalealnl gakalaın!Jk, CellG6ın Mr 
araga gettrUnwmi{"'rlf!rln.l to,;lamak 
Fıbullnln mallinı Mr ~~' N'tll
müe ıMfhur bir ftl"lcıauula gizil kal
mıt f1flzellilln bfletmet.. ip, laarp 

Vefada Karamlnel fabrikam 
)Omdaki iki odab bir net. 
Banah marangoz Mahmut ofm 
lamail oturmaktadır. lsmail alb 
aene enel Burudan ıehrimize 
ıelmif, marangozlar yanında ye'f
mlye ile çahımıya ba1lam11br. 

DaroJfünun içın daYet edilen 
~ raporuna b8k6mete Teren 
Ptofe.ar Malt dlln memleketine 
~tir. Profe16r din bir mu· 
~mize, raponmda neler yaz· 
dataa. anlatm11 Ye bilbaua ça
...... Tuıtalanada ua.Jı dejifik· 
"'1., yapılmuı 18zamana giSr
~ll dlemlftir. Profetlr, fikri 
'-lritafm ancak yirmi, otaz 1ene 

~~a mllmkOa olacağı un
~r. 

~.arla çok mllhim olan 
~ d&rdGncB 1ayf aauzda 

~· balacak11aa. .............. 
---...._.. 

•"' - Hafitçe 9DIDnDz, portreni• matebesalm ol•un. 
a..klnı Jok ulalm karı•I• prfldan ••llıorum L · ,· 

öntı ne.linin zeold bıınlartlıl · 
Ondan •onra, dllnganın ~ a

teı pençeli, kuıl IJ'lll'll• bir hrtal 
kondu: Harp! ... Ye ttnelnce, Ntan 
diinga 11ençli#i, bıı ee1aennemt bp 
kendi kanlG1 w cllerlnfgw b..ı~ 
ler! .. 

Harp sona nedi lleıı,till zaman, 
Sara/ün lditi.,,...,..,. eNr bile 
kalmamıttı.. Fakat, "4""""11 6tı kiJ • 
tliplıane.- karp bir~ dan. aalOn. 
lars "flllftlf, pldjlar l/Gllllllllf, dnenwı 
binaları kurullllllf w rınutWan IUdr, 
ıan'at kahramanlannın yerine l/nrl 
kalıramanlar plcmıftı: FUm w spor 
l/ıltlulanl 

Bu 11enl zeok ealtlUll ~. hlrblr 
kitap, Fenerbah9fll Zeki Bqin rn • 
mi, Maurtce CMoalidftln pldkltın 
kadar •atılmamıttır. 

Şimdi, ,,.,,,,,.,,,UlJelle ,,..,.,rrun 
ki, zeolckrtle telmır 61r llerJfaW "'"· 

Dana ıalonlarına o eski •••••Uf hl. 
Clrlll lralmaınlf. Futbol l'linalrlılann
da o nld tafkul -., iıM. Sfıte""', 
cazibealnl fl/lntlen 1111N ,,.,,,_,,,,_. _ 

Acaba, zeolderllnlztlelcl 6u Mb • 
hallere kimler namzet 1 

Bence, galanda 6aflıilacalc ola 
gizli intihabata en ~i ld~a 
gauteelln luuırlanmalulır .. 

y ......... 

Katlı 111DdDrlı•te 9et1r111r1r•11 

Bir aralık Beykozda çal11aa 
lamail Yaparda hOfUna gidea 
ıenç bir kadmı takip etmif, ai· 
hayet ba kadmm Anadulahia· 
nada DJU IOkatında 8 namara-

(L6tfen •Jfa71 çef'büda) 

GObi Çöllerinde·! 
Türkün ilk ana yurdunda hay.at 

yeniden fııkırıyor .. 
Mqbur la- ~-...._..,..., 

veçli ıeyyab 
doktor Svea 
Heclİll,. blyllk 

birbe1etle, Tır 
kin dllnyaya 
medeniyet 
daiatbi'J ana 
yarduada ıe
nelerce ıll· 
ren bir ıeya• 
bat yapmıı *~~ 
ve ortaya bll-
tlla cihanın Gobl fBIDlld• ~ol •ra••n bir kafll• 
hayretle karpladığa maauam biı eıer çıkarmlfbr. 

T aribin çok mOhim ki81mlanm aydınlatan bu ıeyabatname, 
atl•blan tehlikelerin, geçirilen maceralarm bq d6nd8r6dl 
tafailltile, bir tab•erdir. 

V akıt, Ômer Rıza Beyin kalemile Ttlrkçeye çevrilen bu eseri 

Pazar gttnttnden itibaren, karllerlne 
takdim etmlye başlıyor. 

I 
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~mir Faysal Hz. l._::_;~: ... l _~T_el __ giiiiımmr_a_l~-•~•-b .... e~r~le-..ır_l ___ I izmirtee~k:i~z. 
Şereflerine belediye lrtişa Meselesi Millet Meclisinde lzınirde rekzedilen Gazi la 
tarafından bfr ziyafet keHnin bütün eksikleri tamalf' 

vertıdı Mecliste yeni icra ve iflis kanunu :.:m;~~~.:.~~::. ~:~:~:;:: 
Evvelki gece şehrimize gelen tanbuldan çok zevat iştirak -~ 

Hicaz ve Necit hükümdan kıral d•• k b ı d•ıd• cektir. 
lbniısuut Hz. nin ikinci oğlu E- un a u e 1 1 lzmirJi refiklerimizin 
mir Faysal ve refaketlerindeki verdiklerine göre açılma md 

diğer zevat dün saat 11 de Is- Seyrisefain müdafaa vekaletine geçti siminin başvekil ismet Pş. tarr 
tanbul valisini makamında ziya· fandan yapılması ihtimali 
ret etmişlerdir. Ankara, 9 (Vakıt) - l't-lu_h_t-el-it-en---fe_sh_i_v_e_I_m_pe_rı-·y._a_l _A_n_d_In_t_em_a,....lı-.a-v-al--ol_a_cak--ve şirket hiç bir suretle alaka· kuvvetlidir. Hu itibarla aç 

Öğle üzeri misafirler şerefine cümen irtişa meselesi hakkındaki tet • Cummucation Sted şirketile ye • dar olmıyacaktır. Bundan baş:<a reımi kendilerinin ltalya se 

T T l t l' d kikntına !icvam etti. niden bir mukavele akti için mezuni • kablodan geçirilkmek suretile yapıl - hatlerinden avdetlerine tehir-=• 
nrabyadaki okat ıynn o e ın e mişti. Başvekil Hz. meraıi 

d d b. · f t Neticede, müstantik karar;ı:ıamesin yet itasını Amir kanun Jiyihası makta olan mühaberattan geçtiği 
bele iye tarafın an ır zıya e ı •-frik d. h. 1 d bulunmak u-:ıere fırkanın ı·d E H de f<'şrii masuniyete temas olunma - müzakere ve kabul edildi. Bu miina - memleket ere 1.1: e ılen ısse er e 
verilmiıtir. Ziyafette mir z. dığı ,.e Trabzon mebusu Hasan Be-yin sebetle sorulan suallere cevap ve - bize ait kalacaktır. Bu suretle se - heyeti reisi Hacim Muhittin 
Ye mayetlerindeki zevattan baş- vekil olmasından dolayı ademi sala - ren Dahiliye vekili Şükrii Kaya Bey, nede 140 bin lira kadar bir istifade- tarafından da.et edilecektir. 
ka Sovyet hükumeti namına ken· hiyet beyan edildiği anlaşıldı. Bu Stern kumpanyasmın Ma.rkoni ve miz olacaktır. 
dilerine şehrimize kadar refakct vaziyette Encümenin faaiyeti Meclis · diğer bir İngiliz şirketile birleşerek Seyrlaefalnln devri 
eden Sovyet hariciye komiserliği çe tahkikat ikararı verilmesine bağlı yeni bir şirket teşkil eyledikleri • Bundan sonra Seyrisefainin Mü _ 
protokol umum müdür Florinski görüldü. ni işaret etti· Bu yeni şirketin dafaa vekaletine iadesi hakkındaki 

Yoldaşla kumandan Brecogof, irtişa meselesi hükQmete müracaatla miihaberatınm kanun müzakere ve kabul edildi. 
o kablo ile değil, telsizle yapılması için 

fırka idare heyeti refoi Cevdet Ankara, 9 (Vakıt) - Bugünkii Mil· tekifte buunduğunu söyledl Ve söz_ Fahrettln efendinin katlllerl 
Kerim bey, Sovyet konsolosluğu Jet Meclisi müzakeratını bildiriyo - terine şunları ilave ederek dedi ki: Ankara'da Fahrettin Efendi ile 

k d ·- b b rum: "-Bu teklif tetkik edilmiştir, refikasını öldürmek ve hiz.ınetçileri 
er anı ve ıger azt zevat u- Celse açıldı. Makamı riyaset tara - Yusufu öldürmiye tesebbüs etmekle 
ı 1 · f t k · A l'tf uvaf ık görülmüştür. Bu hususta • 
unmuş ar, zıya e ço samımı ve tından irti~a meselesi hakkında şu maznun Artin og-lu Parana.le, Kimis 

=> hazırlanan lAyiha heyeti umumiyeye 
neşeli geçmiştir. bildirildi: arzedilmiştir. Tasvibinize iktiran ve lsparta'nm, Sirkant nahiyesinde 

Emir Hz. bugün de şehrimizin "Hasan Beyin masuniyeti teşrii · eylediği takdirde yeni şirket lstan . Hasan oğlu Bakinin ölüm cezalarına 
görülmiye değer yerlerini ziyaret yesinin ref'i hakkındaki talep l\luh • bul'da bir telsiz istasyonu tesis ede • çarpılmaları hakkındaki hükümler 

telit encümene tevdi edilmistir. •A-dı'k edildı.' ettikten sonra yarın akıııam An- • cektir. Mtthaberatını bununla yapa • waa 
Y Gerek bu talep ve gerek meselenin 

karaya gideceklerdir. Hasan Bey vekaleti zamannıa ta - caktır. 
Ank.,rada u-ç gu··n kalacak 1 d t d·-· h k Diğer taraftan Stem kumpanyası .. a Jfık e ip e me ıgı a kında Encü . 

Olan Emı·r Hz. orada re'ı sı·c·u· m- b. k Jtt•h d Kartal, Bozçaada kablosu hariç :>l • men ır ·arar ı az e ecektir. Bun · mak üure bütün tesisatı bize terkey . 
bur Hz. tarafından kabul edile· dan sonra heyeti umumiyeye aıudi - lemektedir. Yeni şirketin tesis e -
cek, şerefine ismet Pş. Hz. le leceUir." deceği istasyon takriben 250 biu lira -
Büyük Millet Meclisi reısı Stern kumpanyası ya malolacakbr. 
~..izım Pş. H:z. ve hıariciye veki- Bundan sonra Stern kumpanyasile Bu para, senelere taksim olunarak 

li Tevfık Rüştü bey tarafandan 
ziyafetler verilecektir. Emir Hz. 
çarşamba veya perşembe günü 
şehrimi z... dönecekler Ye Tahra
na ziy ret etmek üzere Trabzon 
yolıvle ıeyahatlerine devam ede
ceklerdir. 

lı evde otu;dugnu öğrenmiştir. 
lsmail müteakip günlerde kadinın 
peşini bırakmamış ve Fatma is· 
minde olan bu kadıoı kandırarak 
kendisine metreı yapmıştır. Dört 
sene evvel tanıtan ve beraberce 
yaşamayı kabul eden bu kadınla 
erkeğin araları son aylar zarfında 
açılmııtır. Fatma duıtu ile artık 
yaşayamıyacağıoa kanaat getirmiş 
bmaile ben seni istemiyorum, 
beni bırak demiştir, aralarandaki 
kavj'alara rağmen Fatmayı pek 
çok se•en Is mail F atmanın ken· 
disioi iıtememeaini yüzüne kartt 
söylemesinden fazla müteessir 
olmuı: 

- Eğer sen benden ayrılırsan 
ben ıeni öldürürüm bu ayrılma 
sevdasından vaz geç diyerek 
tehdit etmiıtir. Fatma bu teh· 
ditlere rağmen ıüslcnerek soka
ğa çıkmıya akşamları eve geç 
gelmiye başlamııtir eve geç ge
lişler tehditlere ehemmiyet Yer· 
meyişler Fatmayı çıldırasıya se· 
ven lsmaili çileden çıkarmış, ev· 
velki akıam kadını fena halde 
döğmüştür. Dayaktan sonra 
Fatma evden kaçmış Beyazıtta 
bir abbabmın evine misafir ol
muştur. Ismail dün sabahtan iti
baren metresini aramıya koyul
muı, Beyazıt civarında bir ahba· 
bı olduğunu bildiği için oralarda 
dolaşmış ve Sultanahmede doğ
ru ilerlerken Türbede Sanayi 
müdürlüğü bina1ı önünde Fatma 
ile karşılaşmıştır. Uykusuzluktan 
gözleri kan çaua&"ına dönmüş 

olan lımail, Fatmaya eve dön
mesini, kendisini bir daha döi· 
miyeceğini söylemif, yal varmıştır. 
Fatma buna: 

- Ben artık kat'i kararımı ver
dim. Senden ayrılıyorum. Beni 
unut) cevabını vermiş, lsmaili göğ
sündeıı iterek ilerlemek istemiş-

1ir. Bu ıözler ve bu hareket üzerine 

münakit mukaveleye geçildi. Dunun ödenecektir. Bu tesis hükunıete ait 

Tuna ve Balkan 
devletleri 

• 
Ihtilif ! • 

Fransanın plAnı gene Papen'in mektubu 
ortaya çıktı 1 Prusya lıükftmetlnln 

Paris, 9 (A. A.) -M. Heriot ile 1\-t lğbl b ld 
Makdonald'ın yakmda birbirlerilf' rarıoa 80 ep 0 U 
görüşecekleri haberini mevzuu bahse - Berlin, 9 (A. A.) - Prusya hüku • 
den "Petit Parisien,, gaze~i, bu meti ile Alman Başvekili arasında, 
mülakatın çok faydalı olacağı ve Başvekilin usule muvr ~ k parlaman -
ezcümle merkezt ,.e cenubu sarkt Av. ter bir hükOmet intihabına teşebbüs 

:> 
rupa memleketlerine yapılacak mua - edilmek üzere Diyet'in vakitsiı; iç -
venete temas eden meseleler Pa • timaa daveti talebini mutaza.mmm 
ris'le Londra arasında mevcut ihti . olarak Diyet'in Nazi'lerden olan rei • 
lfLfları teskine yardım edeceği hu • sine göndermiş olduğu mektup doltı · 
sosuna işaret etmektedir. yısile garip bir ihtilaf çıkmıştır. 

Bu gazete, Fransıı.'nın Balkan ve Prusya Başvekili, merkezlerden 
Tuna memleketlerini tehdit eden f~ _ Hiertsieffer vasıtasite M. Von Pape • 
Jaketi men için ancak şamil bir ne kanunu esasi ımucibince Prus • 
planın tatbiki ~cap ettiğine gitgide ya'da tek meşru hükOmet olan Prus. 
daha fazla kani bulunduğunu jJayc ya hükQmetinin mevcudiyetini kale 
etmektedir. almryarak doğrudan doğruya Diye • 

Yunanistanla Bulgaristarun vazi _ te müracaat etmiş olmruımm Prusya 
yetleri nazarı itibara almdrğı takdir • hükumetinin hayretini celbetmiş ol • 
de Fransa, Tardieu planının bu iki duğunu bildirmiştir. 
memleket lehinde genişletilmesbi M. Von Papen, bu protestonun meş. 
derpiş etmiye kadar gidecektir k4 im ruiyetine kani olmuş ve Almanya'nm 
da, aynı zamanda iktisadi olduğu Prusya'ya mQtat ve müteamil tarik ile 
nfsbette malt de olabilecek bir amil müracaat edeceği vadinde buhmmuş • 
yerini tutan şümiil1ü bir sahabet pla _ tur· 
nma iştirak etmek manasını ifade -----------
eder. Adliye vekJll 

"Le Matin,, gautesi de, M. Herriot Bugün geliyor 
ile M. Germain .Martin'in dün aynı An~ara, 9 ( Vakıt) - Adliye 
mesele ha1\kmda miizakerede bulun • 

vekili Yusuf Kemal B. bu akduklarmı ve Londra'nın fikrini öğ • 
renmeden evvel bu hususta. biç bir şam Istanbula hareket etti. Pa-
sureti halle vasıl olmamak kararını zarteıi Ankaraya dönecektir. 
verdiklerini bildirmektedir. ========================== 

MezkQr gazete, Londranm Balkan 
memleketlerinin umumi ihyasına yar 
dım edecek müşterek bir sermayenin 
tesi ine iştirakten imtina ettiğini, 
halbuki Fransa'nın, devamlı bi~· sa -
]fili tevlidine sebep olacak samil karar 
1 

. ~ 

ar verılmesinin bilhassa lüzumuna 
ıkail, fakat mukaddema olduğu gi -
bi kifayetsizlik ve faidesizUğini der -
hal gösterecek muvakkak tedbir • 
ler ittihaz edilmemesi kanaatinde ol -
doğunun da malUm bulunduğunu na. -
ve etmektedir. 

lsmail fazla bir ıöz ıaylemeden 
derhal ıuıtalı çakısını çıkarmış, 
ve kadımn biri kalbine olmak 
üzere dört yerine saplamııtır. 
Fatma derhal yere 1erHmiş ve 
pek az bır zaman sonra ölmüş· 
tür. Sevgilisinin yere düıtüğünü 
gören Ismııil, hemen tramvay hat· 

tını geçmiı, elindeki bıçağı · yere 
atarak kaçmıya baılamışhr. Yak
ayı görenler feryada başladığı 
için pelis müdiriyetine gelmek 
üzere o unada Polis mütefer
rika memurlarındanan Kizım Ef. 
katili talıibe koyulm04, biraz 
sonra yakalamııtır. 

Katil yolda Polis müdUriyetine 
getirilirken sigara iıtemiı, tüttü
re, tüttüre yürilmüştUr. 

30 yaıında olan katil Yakadan 
biç de müteessir ve müteheyyiç 
görünmemektedir. Arkasında te
miz bir elbise olmasma rağmen 
ayağındaki ıarı ayakkaplan ıe· 
kiz, on yerinden yamahdır. 

Metresini, kendisinden ayrıl· 
mak istediği için öldilrdüğilnii 

ıöylemektedir. 

icra lflls kanunu 
Tadil edilmek üzere Encümene 

tevdi edilmiş olan icra ve iflas kanu -
nu maddelerinin müzakereleri yapı -
larak kanunun heyeti umumiyesi ka -
bul edildi. 

lcra ve iflas kanunu dört Eylülde 
mer'iyete girecektir. Meclis ertesi gü -
nU tekrar toplanacaktır. 

Amerikada sabık 
Muharipler 
Her ihtimale karşı 
liıt'alar liazırlandı 
Vaşington, 9 - (A. A.) - Eski mu -

hariplere mahsus naktt mükafatla • 
rın tediyesini talep etmek iizere 
binlerce sabık muharibin işsiz olarak 
şehirde bulunmasından ve diğer 

yürüyücülerin de şehre doğru gelmek 
üzere bulunmalarından endişe e · 
den polis Amiri, sabrk muharip -
terden m~canen nakledilmek suretile 
şehirden ayrılmalarmı talep etmiştir. 

Sabık muhariplerin iaşesi için kafi 
para olmadığından buhranın şid -
detli tehdidi karşısrnda bulunulmak -
tadır. 

Maham kıtaat her ihtimale göre 
hazırlanmıştır. 

içki memnulyetl meselesi 
V~ington, 9 (A. A.) - M. Ho:.l • 

verin cilmhUTiyetçi f ırkasınm riyac;e • 
ticlimhur intihabı proğramı arnsın:ı 

içki memnuiyetinin kaldınlmasını it -
hal etmiş olduğuna dair çıkanlan i • 
şaatin Beyaz Saray tanfrndan 
tekzip edilmiş olmasına rağmen, bu 
tekzip umumiyetle ve tamamen teknik 
addolunmaktadır. 

Bütlin hayatınca "kuru,, kalmış o -
]an John Roskfeller'in oğlunun son 
günlerde içki memnuiyetinin kıldı -
rılması lehinde neşretmiş olduğu be -
yanname akebinde M. HooYer tara -
fmdan ittihaz edilen hareket anlaşıl • 
ma olarak tellkkt edilmektedir. 

Nevrork belediye reisi 
aleyhinde 

Nevyork, 9 (A. A.) - Nevyork be • 
lediyesi aleyhinde serdedilen ittiha -
matı tetkike memur Hofstadter ta -
U komi.c;yonu müşaviri M. Scabu -
ry, Nevyork halkı tarafından çok 
sevilen maruf belediye reisi M. Jim • 
my Walker aleyhinde şiddetli ve va -
hfm bir ittihamda bulunmuştur. 

M. Seabury, M. Walker aleyhin -
deki müşahitlerin ifadelerini icap e -
den mahalle tevdi ederken mumailey • 
hin belediyedeki vazifesinde kalmıya 
lAyik olmadığını beyan etmiştir. 

Albn, hicret edlyorl 
Nevyork, 9 (A. A.) - Amerika al -

tınmın miihacereti devam ediyor. 
Dün 30 milyon 171 Dolar altının ha -
rice çıkmasmdan ve 11 milyon 912 bin 
altın Doların hariç hesabına ih -
tiyata nakledilmesinden dolayı altı • 
nm mühaceret miktarı daha fazla • 
laşmıştır. 

Yunan meclisi 
Tatil olundu 

Atina, 9 (A.A) - Meb'.-' 
meclisi tatil olunmuştur. LOlldf.! 
konferansından sonra tekrar fıl': 
aliyete başlıyacaktır. Dun mecl' 
sin bir celsesi esnasında Papr.ı 
nastassio fırkesı teşkilatı eıui,. 
kanunun muhtemel bir tadil tet• 
kikatında hazır bulunmamd 
üzere, müzakere salonunu teP 
ketmiştir. 

Vekiller heyeti 
içtimaı 

Ankara, 9 tVakıt) - Hey,11 
vekile saat 16 da toplanarak ... 
vakte kadar vekaletlere ait mir 
tacel evrakı tetkik ve intaç ... 

Türklere hasredlles 
san'atlar kanuna 

Ankaradakl esnaf cemiyet. 
lerinln teşekkDrU 

Anlurı1, 9 ( Vakıt) - Aalıt 
radaki esnaf cemiyetleri rell1911ı.J 
rioden milrekkep bir heyet Da-t 
biliye vekili Şükrü Kaya ...,.. 
ziyaret ederek küçük aan'atlarlli 
Türklere hasrı kanununun kabr 
lü dolayısile teşekkür etmişlerdİ* 

Şurayı devlet 
Aza namzetleri 

Ankara, 9 (Vaktt) - Ş\Jl'afl 
devlette münhal bulunan Uç ur 
lığa muavinlerden feridun, Ka,-r 
seri valisi Fuat, eski Ankadı 
meb'usu Sami, emlaki mill!J! 
müdürü Rüştü ve Enis Bemt, 
Beylerin namzctlikleri kod 
muıtur. 

Dtlnkü toz ve 
Sulama işleri 
Havaların fazla sıcak git...,M 

üzerine sokakların her gün bw. 
az daha fazla sulanmaıma W 
)anacaktır. Eski arazözlere illflf' 
ten itfaiyenin 6 arazözll clalll 
kaymakamlıklara verilmiştir. 

Yakıt - Bu ı.ar:ınn munta ....... 
tatbi~ edilmesi çok faydalı olaca~_., 
Çünkü dün t'Sen ıüzg!r şehri el 
feci ve yürünmez bir hale geti 
Hatta bir aralık kalkan süprüntü ve 
lann kesafetinden Aya sof yadan Sul 
ahmct camiini görmek bile mümkün 
mıyordu. Belediyenin, her gün yi.iZI 
seyyahın dobştığı bu gibi meydanlaıı 
muntazam:ın ve günde bir lrıç defa 
!atması bilhassa lhımdır. 

Veda mUsamerele 
Istanbul erkek muallim 

tebinin 36 ıncı senesi mez 
dün bir veda mfüıamcresi 
mişlerdir. 

Bir çok davetlilerin bu!uo 
ları müsamerede mustki p 
ları çalınmış, mektep hay 
ait bir piyes temsil edilmif 
zeybek ralusları yapılmıştır. 
samereden sonra mektep 
lilere a-ezdirilmiş, talebenin 
edilen eserleri hakkında k 
lerine izahat v~rilmiıtir. 
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• [ llGhlm bir mesele 1 1 a • • • • . B a b e r 1 e r 1 ı · 1 Ticaret ve lktısat 1 
•ıınirdeki stok tü- _ Buğday f iatları 
tunler ne olacak? .__K ___ d ___ d _ __ k __ ...... e_s_r_a_r_l_ı _h_a_d_ı-·s_e__ niçin çıkıyor? 
I ~ir, 6 (Huıuıi) - Bu sene ara eniz e l Dün akşam Ticaret ve Zahire 
Zlllır •illyeti dahilinde ekilen borsasında buğday fiatı dokuz 

t6tGn mikdarı; Geçen senelere Dumlupınar vapurunun kamarotların dan Feyzi Ef. kuruş orı parada kapanmııtır. 
~ran çok azdır. Bunun sebebi; hala Ortada yok • •• Buğday fiatınıo birdenbi!'e 
ır ıene zarfında mnstahııl ye- yükselmesi hakkında alakadar 

diı.deki tütDnlerin yok pahasına A masraya telgraf çekildi' vapurun komanyacısı tevkif bir zat fU malümah vermiıtir: 
"tılınuı ve mlibim bir kısmının olundu. Tayfalar bir şey bllmedlklerlnl söylüyorlar - Buğday fiatının birdenbire 
d, ıablmamısıdır. Y almz Eie yükselmesinin muhtelif sebepleri 
blıbtakasında satılmamı,, mus- Dünkü nüshamızda Sadık Za- başka kısımlarda mürettebat da ı Her taraf arandı. Feyzi Ef. vardır. 
tabaıı ve tOccar elinde kalmış delere ait Dumlupınar vapurunun yoktu. bulunamadı. Derhal beşinci şube Mesel4 bir haft:ıdanberi Ana-
n... Karadenizden gelirken Amura Bu esnada, uzun müddetten- müdüriyetine verilen haber üze- ı J fl h. •ııtlln mikdarı 17 ~ilyon kilo rine tahkikat başladı mesele der- do!uc.Jan ge en te gra ar mü ım• 
?tdd · d ·· açıklarında urarh bir hadiseye beri araları açık bulunan ikinci d' 

esın eaır. hal adliyeye intikal etti. ır. 
Bu yekun, lzmir ticaret odası sahne olduğunu yazmıştık. kamarot Feyzi Efendi ile ku- Galata ıulb ceza hakimi yap- lıtanbuldaki hububatçılar da-

tarafından tesbit edilmiştir. Mem- Poliı müdürlOğOolln bu husus· manyıcı Süleyman Efendinin . tığı ilk tahkikatta komanyacı ha fazla komisyoncu tacirlerdir. 
lekette bu kadar çok tütün var- ta verdiği rapora göre hadiıe bermutat yüksek sesleri itidildi. Süleymamn tevkifine karar verdi. Binaenaleyh Anadoludaki hubu-
keıı tabttdir ki bir çok mıntaka- şöyle olmuştur: Fakat mürettebattan bir kısmı Süleyman tevkif edildi. bat tacirleri hesabına iş yapar-
larc!a muıtabsıl!ar tütün eke- Karadentzden gl'll'n Sadıkuclelerın Dum- her gOn, her saat alıştıkları bu Dün de müddeiumumi muavini lar. Anadoludaki bu mal sabip-

lupmar lııpurunda 8 - 6 - 9S! l"JClt!ISl MAt h b h bk k 
lbezlerdi ve, öyle oldu. ;)lrml bir raddl'll'rln~. vapurwı Amasra •· kavgaya e emmiyet bile verme- Nusret ey bu usuıta ta i a- leri bir haftadanberi göndermİf 

Tahminlere göre bütno Tür- çıklanndl\ seyri esnaemda ikinci kamarot diler. Çünkü biraz sonsa nasll ta başlamıştır. oldukları telgraflarda mallarının 
ı_. k Feyzi Efendi esrarengiz bir surette gaybu - 1 ük·net bula ki d F'lvak' Aldıaımız malümata göre Nus- b t b h IQyede mevcut tütün mi darı o sa ı u ca ar 1• 1 1 • satılmamasını ve ya u pa a 
~ IH>t rtmı"ttr. • l ld H k t G · ret bey henüz müspet bir netice 
'0 buçuk milyon kilodur. Yalnız Vupur kumanyacıaı Sillc-yman Et., kay - uy e o u. er es sus u. emı k satılmasını istemişlerdir. 
J_ • bolan I•'t>yzl Efendinin vapurda yolcu IJlf.ıtUP t man yol d tt' elde edilemiyen vaziyetin aran- . I . .1 h 
"tnır vilAyeti dabifindaki 17 mil- mun aza una evam e 1• 1 k k 1 d 1 k · · Bu tacirlerin emır erı ı e a-buiunan bıı.zı mf'murlarm sUAJıı ile "-··rlne 1 ISlm arını ay an atma IÇln 
)'on k'l .. .. 1926 · d .._ Pazar gtıoü akşamı olan bu reket etmek mecburiyetinde olan b ı o tutun scncsm en· lkl el atrş etti~ tddla e~kWlr. Amasra müddeiumumiliğine tel-
eri satılmamış, kalmış olan Hadi.ede 1ruUanı1c1ıtı bllcUrUen aWım vak'a unutuldn. Gemi de Pazar· graf çekmiştir. komisyoncular ister istemez el-

llıikdardır. da ;:::: !.'~-:::;~ e~:: =!~mnmı tesi ıilnu akşamı Istanbula geldi. Amasra sahillerinde Feyzi Ef. }erindeki malları yüksek fiatle 
8 lıtanbula yaklaşanlar kendi t · I d' ankalara merhun olan tÜt'C:!r muavıııt Nusrtıt ~Y tahkikata devam et- nin cesedi bulunup bulunmadığı arz e mış er ır. 

t...t mekt<.'<llr. i•lerinden başkası ile meşgul ı t b ld k. 1 } .Jegvı•rmen 
•q Gnleri hemen kamilen denecek ... sorulmaktadır. Gelecek cevaba s an u a ı a ıcı ar c • 
d • • • olmadıkları için Feyzi Efendiyi ı d M 
erecede satılını .. hr, f ak&t bun- göre tahkikatın en karanlık kıı· cilerle kırmacı ar ır. ayıı ayı l ... Limanımızda bulunan Dumlupı- ve diğer arkadatlarını unuttular. l k d b 

•r l 930 senesi nıbayetine kadar nar vapurunda dün bir muharri- Fakat lstanbula yanaşıp bütün mı anlaşılmış olacaktır.,, içinde çok ma sto ' en un-
lberbun olan tütünlerdir, bu ta- rimiz bu hususta tahkikatta bu· tayfa evlerine gitmek üzere ka- Başta kaptan olduiu halde larm malları da günden pake 
tibten sonra terhin edilmiş olan gemideki taifalar Ye diğer ka- azalmıt nihayet buğday alm Iucmuş ve şu malumatı almııtır: raya çıktıkları zaman Feyzi Ef. ti b h b' b' 
tGtGn miktan hayli çoktur. maro ar u ususta ıç ır ma- mecburiyetinde kalmışlardır. 

Ç Dumlupınar Amasra açıkların- ğörülmüyordu. lümat sahibi değildirler. Hemen B b · t k d ük 
ünkU birçok tüccarlar; piya- da Istanbula doğru ilerliyordu. Arkadaşları Feyzi Ef. yi ara- hep o gece vardiyada bulunduk- u mec urıye arşısın a y • 

"hın düşkUnHiğünü fıra:ır ittihaz Gemide fazla yolcu yoktu. Cece dalar. Bulamadılar nihayet kapta- larmdao ve yahut uyudukların- sek fiat üzerine buğday muame• 
eder~k okka~ı 10-20 kuru9tcm olduğu için nöbet yerlerinden na haber Yerdiler. dan bahs etmektedirler. les! olmuıtur. 
tGttııa almışlardır. Bunları sata- Buğdayın son vaziyeti hakkın-
lnayınca hem sermay~lcrile it Poliste: Sıcaklar biraz Muhtelit mahkemelerde; da biraz malumat elde edebil-

t6remez bir vazıyete dütmüı, Kadınlar arasında hafifledi 950davalptaledllecek mek için fU rakamlara dikkat 
hem de bankalara mühim mik- Bebekte dereboyu caddesinde iki abaftadanberi devam eden Türk - Yunan mahkemesi ge- etmek lizlmdır. 
~da faiz vermek mecburiyetin- 64 rıumaralı evde oturan kebire sıcaklar dün biraz hafiflemiştir. Jecek perşembe açılarak, üç da· 932 kanunusanisinde 5 kuruş 
de kalm19lardır. Haber aldığımı- hanımla komşusu Ayşe b:ınım Rasathanenin verdiği malumata vaya bakacaktır. Bundan başka olan ekstra mal buğday nisanda 
4~örP- mühim bazı tüccarlar; bir delii kuau yüzünaen lcavga· göre dün azami hararet 24 de- Türk ve Yunan ajanları da An· 6 kuruşa mayısta 7 kuru§a 4 ha• 
bu yUzden vazıyetlerioi tehlikeye etmr""er, ,,r- 14iı·r'erı·n·ı .!.l•amO•- - · · t• A 1 • k · ·ı~f . ziranda 7 ~uruf on paraya çık· b ~· oı.- 0 1 0 ua ... receyı geçmemlş ır. sgar ıse ar.a ıtı a namesı mucibince iptali 
ile dütürmüşlerdir. Yüz bin lira lerdir. 19 derecede kalmıştır. Bugün lizım gelen müt~baki davaların mış pazartesi gUnil 8 kuruşa sah 

•ermayesi varken kredile 200 bin Tramvaya binerken da,tu hava biraz bulutlu olacağı için teabitine devam edeceklerdir. günü 9 buçuk kuruşa nihayet 
liralık tütün mübayaa etmiı, tü- Tüfekçi ustalarından 79 ysıla- hava da fazla sıcak olmıyacağı Şimdiye kadar her ikı ajan ta- çarşamba günü 9 kuruş on pa• 
ttlnlerini bankaya terhin ederek rında Durmuş efendi Fındıklıda zannolunmaktadır. rafından müıtereken teıbit edi- ra ile 9 buçuk kuruş arasında 
'1ıcı beklemiye başlamıştır. Alı· tramvaya binerken ayağı ka,a- Maamafih Anadolunun mubte· lerek bir talepname ile mabke- muamele yapılmııtır. Perıembe 
Ctlar; bi~ bir hareket ve faaliyet rak düşmüf, başından Ye belinden lif taraflarında şiddetli sıcaklar me riyaaetıne verilen ve mahke- günü de aynı vaziyet deYam et-
1&,termeyince tehlike ba• gös- ağır surette yaralanarak gureba d D" b h t 1 . 1 mi•tir. 
t ,, Tar ır. un u usus a ge en mece ıpta i muvafı" görülen da- ... 
erını·ıtı·r. hastanesine kaldırılmı•tır k d Bu fı'at kar•ısında birdenbire " • telırafları aşağıya ay ediyoruz. valar 950 ye baliğ olmuıtur. ... 

ihracat tacirleri nezdinde dai- Denizden bir ceset çıkarıldı Ankara, 9 (A. A.) - tktısat vekAletı :\le- TU k y bk d korkmak da doğru deiildir. Çün. 
D · b b G ı d r • unan ma emeıin e ~a yeni senenin tülün mahsulü un sa a a ata a arap teoroloJl Enstitüsünden aldığımız mıat;,mata kü mahsulatın idraki zamanı 

ıı.. cami is'·eJ .. sı' 0-nu"nd• denı'•den bı·r göre, auhUnet Haziranın ilk battım ı~ınde mevcut altı bin davadan bir iki d h "4l•teberdir. Bunun için bu sene- " ~ ~ • olan bu günler e er sene aynı k• t k l Y b 90k kuvveUI bir surette yUkııeımı, ve bininin de bu suretle iptal olu-
1 taze mahsulün iyi para ede- cese çı an mııtır. apılan ta - her rtın yükııelmektedlr. Son haft:ı ıı;ındc v t b . d.l k d' suretle fiat yükselir. 

teğini söyliyenler varsa da buh- kikatla bu adamın serseri takı- her gün bir evvelki güne ntsbetıe ııı.ı ve tiı; nacagı a mın e ı me te ır. işte geçen senenin aynı ayla• 
d 45 d C Te batt.A dört clel'fJCe farkla yUk...-k bir suhu· 

ttn ve saire sebebile fiatlarm mıo an yaşın • emal oldu· nete vannalrtadır. R l rındaki fiatlar : 
)Glcıek olmayacağı haberi de ğu aolaşdmıştır. ' OOD :rtlrklye'de Karadeniz salılli Uf! ~ıır- usj,arın Kinunuaanide 7 kuru,, Martta 
devran etmektedı·r. Bir e,eıın marlteU kt Anacloıu mttst.e1111& oıaraıc göfgl'de gttnduı Hedı·yelerı· 6, Nisanda 7 kuruş on para Ma· 

F t 'ht k k .. d auJıuneUert her tarafta SO dercrcnln feYkln- H 
Torbalı kazasında tanıdığım 8 1 e parm:t sız 10 agın a de ıc11. yıs da 9,5 kuruıa çıkmıt ve ı• 

)!e.. . b. b 1 d oturan Sabri cfeodinin oğln 4 Ankara Ala.lmeıAıt, Çanrm, Afyon, Kon· BugUn Lenlngrad zirau sonunda 7 kuruı,a düımDı· .. gın ır muıta sı var ır, tü-
t1t. yaşında F ebmi caddeden geçer- ya, Kutamonl ve Boluda ss; Bordur, E11ld- T d 6 A"' toı 
qncülOkten her sene mühim tehir M; hmlt ,.r. Gaztepede s.1; t:tak, V il iti ili tnr. emmuz a ve guı 

lbiktarda para kazanan bu zatı ken bekçi Ahmet atanın eıeii Ltllebarp.a .... Dlyanbflktrde 86; Edlınf', apur e g r yor ile EylUlde 5 kuruşa inmiıtir. 
Hrdüm. Mahmut Bey namını ta- ansızın elini ısırmııhr. Buna n Deahllde ST; Balıkesir, Urfa, Başvekil ismet P9. Hz. nin ve Binaenaleyh bu rakkamlar bu 

Dorö7olc1& as; Antaıyada 89; Manlsada 4o; refakatlerindeki zevatın Rusyayı k d d d l 
l•Yan bu zat bana aynen şunları AdanAda 41 dereceirr kaydcdllmJştır. sene fev ali e ad e İ emez. 
u 1 Gelenler, nldenler Butön Türld ede havan tubet ..a.. ziyaretleri esnasında Sovyet hU- A k - ı d •·uraklık ~1 eaaistir: • Y m ru .... 're- nca son gun er e a 

B eem ~k dUfUktttr. Sıcak.ltfm yükal'klllI ln'.imeti ile Kızılordu tarafından h b } · ld' - · · · b h b 1 - Bu ıene tütün ekmedim, rünkü ir müddet evvel meır.leketi- " devamı vuku bulan t('bt"hhllratm bulut a er erı ge ıgı ıçıo u a er er 
:eren ıene çok zarar ettim, bzı. sene mize gelerek Galatasaray lise• teekfl etmeetne manı oluyor, bir hnrtn- hükumetimize ve ordumuza bazı buğday piyasasına tesir etmiştir. 
Oe zarar edeceğimi düıünerck vaz sinde ve Ankarada Halkevinde danbert 11em& tamamen açık l'l'fmt'ktodlr. hediyeler ve bu arıda 4 tank, Maamafih bu günlerde yağmur 
'f~ '-d' b - l·'·l , I Heyetl umumlyesl tlddetll bir surette yat- 10 k - b- -•- b' k • ~'llorı:m. f"" ' agcı "'a Tnl'şgu~ 0 - eser erini teıhir eden Yanan mora muhtaç bir vadyettedır. Bu sı<'3k· lra tor, uyuK. ır as erı yağarsa buğdayın tekrar ucuz-

8 ressamı Matmazel Diplaraku dOn lan ratmen Karsta ve Erzurnmda da~lnrda kamyon hediye edilmitti. Haber lıyacağına eminim. 
~ "ıene getiıen tütün mahsulünün Praba vapurile pireye gitmittir. . henUz kar lekeleri mevcuttur. aldığımıza göre Sovet Ruıyaoın Balık taclrlerl &eyrlsefalndan 
ee:•ıfou nazarı dikkate alan bazı kim • Ankarada •ıcaklar ve kasarga bu hediyeleri yarın limanımıza soluk hava t&rtlbatl istiyorlar 
llo er, iyi fiat verileceğini talımin edi - •ekildedir, yani "Ok dUtOnüle- Ankara, 9 (Vakıt) - Bugün gelecek olan Sovyet bandrah Istanbuldan Bulgaristana Ye 

"1c:ıraa da netice bu zanna ka . ... T 
ltıl~ -.~ cek ve tedbir aranacak bir hal- bunda hararet ıüneşte 37, göl- Leningrad vapurile 9ehrimize ge- y a iıtaoa balak ihraç eden "6.~ ve onun üatünde hayallere un n 
ı;"""k doğru değUdir. Çünkü mem • d~dir. gede 35 idi. Saat 18 den sonra tirilecektir. tacirler dün Ticaret Odasına m6· 
11::ıte1cı Amerikan tütün kum/)an - • • • da ıiddetli bir kasırga çıkarak racaat ederek ~u ricada bulun• 
~rınaan çoğu, tütünıcrindcn bir tzmirin en mnhim tntnn mer- bazı e•lerin çinkolarını ve kire- Su bentlerlnlo muka- muşlardır: 
l~ ""henüz ıevk ııe üıraç etmf'miş - kezi olan Ödemişte geçen sene mitlerini uçurmuştur. vem etini anlamak İl'.)D .. Bulgaristan ,.c Yunanistan ile diğer 
fe.ı~lr, depolannda muhafaza etmek· 1,500,000 kilo tiltün istihsal edil- Sıcaktan bayılanlar Y mernleketlere bilhassa yaz mevsiminde 

~ler. mişti, bu seneki iıtibsalAhn bir lzmi, 9 (V akıt) - Burada bir Belgrat ormanındaki su bent- balık sevkiyıtı çok müşkül olmaktadır. 
~ Uatahsıl arkadaşımın izahatı milyona varacağı tahmin edil- kaç gilndeoberi sıcaklar pek faz- }erinin duvar mukavemetini an- Sejriscf:ıin idnesi soğuk hav:ı tertiban 

? kadardır. memektedir. ladır. Sıcaktan bayılanlar vardır. lamak Ye buna göre tedbir al- y:ıptığı t:ıkdiıde memleketimizin mühirn 
~ Gtlin inhiaar idareainin tek- Urlada geçeıı ıene 500,000 mak üzere belediye Anupaya ihraç maddelerinden biri olan balık sev· 
a._, llllib t k Ik d ilk ı d bir sondaı· aleti ıımarlamıthr. Bu kiyau artacaktır. Tic:ıret Odasının Seyrl-
...._l ayaa a 8 ışmaaı 8 kilo tütün istihul edilmiıti. Bun- mektep er 8 randman sera·n id:ıresi nezdinde ceşebbüste bulu· 
~la enemez, çünkü idarenin de- dan 50 bin kilosunu kumpanya- ilk mekteplerde yapılan rand- alet ıon günlerde gelmiştir. Ya- n:ııak bu hususun temini,, 
~ l'lnda senelenmiş külliyetli lar ve tüccarlar, 50 bin kilosunu man muayeneaioe ait kağıtlar kında kullana!masına başlanacak- BUyUk bir takas şirketi 
)"1 darda tütün vardır. Belki tütün inhisar idaresi m6bayaa maarif mnfettiıleri tarafından tır. Yalnız bu aeneki bütçede kurmak için te,ebbUsler 
"- •ene mahsulünden bir mik- etmişti. El'an 400,000 kilo tütiln tetkik edilmektedir. bentlerin tamiri için tahsisat Birçok bükömetlerin son aylar 
İ lllllbayaa edecektir. vardır ve bunlar muıtabaıl ye- Verilen malumata göre kigıt- yoktur. Yapılacak muayene ve zarfında takas esasını kabul et-

91._~~r villyetinin tütiln vazıyeti dindedir. ların tetkiki ancak ay sonunda keşif üzerine gelecek aene büt- muı üzerine Almanyada birçok 
i halde yukarıda yazdığım ŞAHAP. bitirilecektir. çeıine tamir tahsisatı konacaktır. "Lütfen aaglayı revitiıtiz) 
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Ankara caddesi 
Faciasının Darülfünunun eksikleri 

Profesör Malş raporunda neler ~.?.~~~e~!1s!tomobiii 
yazdığını anlatıyor ile Ankara caddesinde Şükran 

iıminde bir küçük kızın ölümü
Kanun projesi - Müşahede ve tecriibe ne sebep olmaktan suçlu Emin 

usulü - Talebenin yaşayış tarzı - Vafi Beyin muhakemesine dün 
ağır cezada devam olunmuştur. 

Fikri inkişaf Dünkü celsede, simitci Hasamn 

1'ç Ol/ kadar evvel Darülfünun hak
kında tetkikat yapmak üzere memle
ketimize çağırılan lsviçre'li Profesör 
~I. Albert !tlalche, dün akşamki 

Semplon eksprcsile memleketine dön -
mek üzere şehrimizden hareket et
miş, Sirkeci istasyonunda Darülfü
nun müderrislerinden bir çok zevat 
taralından teşyi edilmiştir. ı 

Proleaör lJlalclıe, Anknrada Jlaa-
rif t'eklilctirw taktim ettiği raporu 
hakkında dün Serklduryanda kabul 
ettiği bir TIUlharririmize şu izahatı 

vermiştir: 

- Burada kaldığım müddet zar -
fmda Darülfünun hakkında yaptığım 
tetkfirat 'lleticelerini tesbit eden :rn -
poru Ankarada Maarif vekaletine 
verdim. yüz sayfa kadar tutan 
rapor fransrzç.a olarak yazılmış, aynı 
zamanda türkçe tercümesi de veril -
mlştlr. 

Rapora aynca bir kanun projesi 
tie merbuttur. Bu proje, Darülfii -
nun teşldUitmın nasıl olması lazım 

geldiği hakkındadır .. Bu projenin ha -
zırlanması zaten Maarif vekaletile 
mevcut mukavelemiz icabatmdandL 

Raporumda evvela Darülfünunun 
halihazır teşkilıitt tetkik edilmiş 
ve buna göre mütaleat serdedilmiştir. 
Bundan sonra kendi noktai naza -
rnna göre, Darülfünun teşkilatrnm 
nasıl olması ıa.znn geldiğini gö.ster -
<llm, fikirlerimi eöyledim. 

Teklifleri ••• 
Bu hususta ileri sürdüğüm ~saslı 

noktalar şunlardır: 
Evvela çalışma vasıtalarında, yanı 

neşriyat şubeleri, kütilpaneler ve la -
btıratovarlar<fa esaslı değişiklikler 
yapmak lazımdır. Raporumda, her 
fakülte için müşahede ve tecrübe e -
saslarına müstenit usuller kabulünü 
teklif ettim. Yani Darülfünun tale -

sermayedarlar büyük bir takas 
şirketi teıis etmişlerdir. Şirk~t, 
takas esasım kabul eden hüku-
metler nezdinde teşebbüste bu
lunarak faaliyete geçmek için 
hazırlanmaktadır. 

Aldığımız malOmata göre hü
kumetimizin de takas esasmı ka-
bul etmesi üzerine memleketi
mizde böyle bfiyfik bir takas şir-
keti tesiaine ihtiyaç hasıl olmuş
tur. Bilhassa halı Ye tiftik ihra-
cabna karıı kontenjana tabi ol
madan emtea celbi hakkındaki 
kararname üzerine böyle bir şir· 
ketin tesisi zaruri addedilmek
tedir. 

lstanbul ticaret odası Alman
yada Dreı.ten ~ehri~de tesis edi
Jeo bu şırketın hlıamnamesini 
getirterek tetkikata başlamışbr. 
Tetkilıtatın bitirilmesini mfiteakip 
teabit edilecek esaslar lkhsat 
YekAletine gönderilecektir. 

Çekoslovakya zlrat mahsullt 
ldhallnl inhisar albna ahyor 
ÇekoıloYakya hükumeti ziaat 

mahsullerinin idhalini inhisar al-
bna almıya karar vermiştir. 

Bu busuıta hazırlanan projeye 
nazaren Çek hükOmeti ziraat ve· 
klleti bugday, deri, un, unma
mulAtı, hayvan, at, ve hayvan 
ya ilarile ıüte müteallik biltün 
mevadın idbalini inhisar altına 
alacaktır. 

inhisar muameleleri hükumet 
tarafından teıbit edilecek bir 
komisyon tarafından idare ~di
lecektir. 

Bütün ziraat ve istihlak koo
peratifleri ile inbisarla alakadar 
tacirler hükumete yardımda bu
lunacaldardır. 

' 

be.si bizzat tahaniyatta bulunmıya a - lehinde tahadet için üçyüz lira 
Iıştmlmah, buna teşvik edilmeli, im - istediğini duyan Vafi Beyin iki 
kanlar hazırlanmalıdır. kardeşi ve alemdar polis merke

Bu, bir Darülfünunla bir lise ara - zi muavini şahit olarak dinlenil
smdaki en esaslı farla teşkil eder. mişlerdir. Gene dünkü celsede 
Çünkü li~ler talebelerine hadise - maznun vekili, kazayı müteakip 
leri öğretir. Fakat Darülfünunda fen memuru Kadri bey tarafm
taharri usulleri, bu hadiselerin ne su - dan yapılan ehli vukuf raporuna 
retle tekevvün ettikleri öğretilir. itiraz etmiştir. Hadise tahkikatı. 

BUtUn fakUlteler için 
nı yapan müddeiumumj Necmet-

Söylediklerim yalnız fen ve tıp tin Beyin tahit olarak celbine 
fakülteleri için değil, aynı zamanda 
hukuk ve tMiebiyat fakülteleri içindir, kar~r verilmiş ve muhakeme 26 
bu fakülteler için de böyle hareket hazırana bırakılmışhr. 
etmek Jd.zımdır. Raporumda. bu Yarın gazetesi sahtp
ne>kta üzerinde bilh~ israr ettım. leri mahkum oldular 

Talebenin ya.ayış tarzı 
Sonra Darülfünunda talebenin ya - Belediyenin manevi ıahsiyeti· 

şayış tarzile de iştigal etmek lazım - ni tahkirden ıuçlu yarın gazete
dır. Darülfünun talebeleri için lo - si sahibi Arif Oruç ve mes'ul 
kantalar, hususi pansiyonlar, spor müdürü ~üleyman Tevfik beyle· 
teşkilatı vücuda. getirilmelidir. rin muhakemelerine dün aiır 

Darülfünun talebesi arasmda mtt - cezada devam edilmiş ve dava 
sabakalar tertip etmeli, merasimle bitirilmiştir. 

nakti mükafatlar verilmelidir· Bu EYveli maznunların eski mah
suretle talebe teşvik göreeeği için bü - kumiyetJeri olup olmadığı hak
yük istifadeler temini kabil olacak. - kındaki iıtilama gelen cevab 
br. ' t b l :\yrrca mevcut Darülfünun talebe Or unmuş ur, una ge en cevap-
cemiyetlerinden başka muhtelif fa. ta sadece Süleyman Tevfik Be
kültelerin eski mezunları, kendi ara - yin mahkumiyeti olduğu bildi
Jarında cemiyetler teşkil etmelidir. rilmiştir. Bilahara tahkikat kifi 
Bunun da hariçte alaka uyandll' - görülmüı ve müddeiumumi iddi
ması itibarile büyük ehemmiydi vaT - asmı serdederek iki suçlunun 
dır. Bu cemiyetler hariçle temas· cezalandmlmasmı istemiftir, mll
larda bulunmalı, adeta Darülfünun teakiben maznunlar vekili Edhem 
mahitile memleketin münevvP.r züm - Ruhi Bey müdafaasmı yapmış, 
resi arasında bir irtibat vazifesi gör - mahkeme heyeti müzakereye 
melidir. k.1 . t' b .. k .k. çe ı mış ır, u muza ere tam ı ı 

Hocalar için kurlar saat sürmüştür. Neticede mah-
- Darülfünunda lise ve- orb mektep kemenin suçlular hakkında- ~erdiği 
hocaları için kurlar açılması 11e on, kar r şu olmuıtur· 
on beş gün sürecek olan bu kurlar da ,~ : . 
tedris usulleri hakkında malumat Yer~ .batsın boyl~ beledıye,, 
verilmesi lüzumuna da ayrıca. işaret makalesını yazan Arıf Oruç Bey 
ettim. dört ay hapse 67 lira para ce

Türk Darülfünunun arasıra ilmi zasına, makalenin intişar ettiği 
kongreler tertip etmesi de çok fay • gazetenin mesul müdürü Süley· 
dalı olacaktır. Bu kongreler ve - man T •vfik Bey fiç ay on gün 
sHesile memlekete bir çok beynelmilel hapse, 56 ' lira para cezasma 
şülırette alimler davet ve ilimle - mahldkm edilmişlerdir. Üç pala 
rbtden istifade edilmelidir. Rapo -
rumun esaslı noktalan bunlard:ı-. bıyıklı ızbandut bathğanı taşıyan 

baYadiıin belediyenin manevi Profos6rlere gelince .. 
Darülfünundaki profesörlere ge _ ıabsiyetini tahkiri müte~a~m.in 

lince, profesörler ilmi kabiliyet nok - olduguna büküm verılmııtır. 
tasından iyidirler, fakat belki bütün Sonposta sahlplerl aleyhlndekl 
memleketlerde olduğu gibi içlerin • hUkUm tasdik edildi 
de mutavassıt krymette olanlar da Sabık iktisat Yekili Edirne 
vardır. meb'uıu Şa!sir Bey aleyhinde 

Raporumu verdiğim için resmen neşriyat y•parak tahkir ettikle
v~zi~~~ bit~iştir. Fakat arzu ~ - rinden dolayı Ank~ra asliye 
dıldagı takdırde raporumda tenvıre ceza mahke'llesince bırer buçuk: 
mühtaç gö~ülen noktalar hakkında ıeneye mahk<km edilen Sonposta 
yeniden ızahat .vermiye h~m. mesul müdürü Selim Rağıp ve 
Fakat raporum, nıhayet bir munaka. - b h • . M z k · B 
şa mevzuu teşkil edebilir. aşmu arrırı . e erıya ~y-

Raporum ve teklif ettiğim kanun 
projesi aynen mi, veya tadiHltl:ı. mı 

kabul edilecek; bunu tabii bilmiyo -
rum. Bu Türkiye hükt1metine ait bir 
iştir. 

Darülfünunda tetkikatım esnasın -
da müderrisler ve diğer alakadarlar 
tarafmdan büyük yardımlar gördüm. 
Ben, kendileri için bir meslekdaş sı -
fatile çalıştım. 

Fikri fnki•af 
Türkiyenin fikri inkişafmm ancak 

yirmi, otuz sene zaTfnida mümkiin 
olabileceğini zannadiyorum. 

Ankarada görüştüğüm herkes, .Baş 
vekil lsmet Paşa Hazretleri, l\laarif 
vekili Bey ve diğer zevat., Darülfünun 
meselesine Jayik olduğu derecede bü -
yük bir ehemmiyet vermekte ve 
bununla meşgul olmaktadırlar. Türk 
hükumeti, gençliğin yüksek tahsilile 
de ehemmiyetli surette meşgul ol -
maktadır ve meşgul olmak azminde -
dir. 

Türkiyeden gayet iyi intibalarla 
ayrılıyorum. Matbuata ve diğer ze -
vata, bana, vazifemi kolaylaştrrmak 

hususunda gösterilen yardımdan do • ı 
layı bilhassa teşekkür etmek isterim. 

lerle bir sene ilç aya mahkum 
olan yarın gaıetesi mesul mn
dürü Süleyman Tevfik B. hakla
rındaki hüküm temyiz mahkeme
since tasdik edilmiıtir. 
H6yrl efendinin muhakemesi 

devam ediyor" 
Şükrü çavuşu öldürmekten 

suçlu Hayri ve Sabri efendilerin 
muhakemelerine dilnde aiır ce
zada devam olunmuştur. Muha
kemenin dünkO celsesinde Hay· 
ri efendinin evvelce mahkQm 
olup olmadığma dair olan isti
tilama gelen ceY_ap okunmuıtur, 
bu cenpta Hayri efendinin ka· 
tilden mahkumiyeti olduğu ve 
bilahara affa oğradığı bildiril· 
miştir. 

Hayri efendinin Tekili, diğer 
maznun Sabrı efendinin yirmiye 
yakın sabıkaıı olduğunu ıöylemiş 
bunların sorulmasını istemiştir. 

Muhakeme bu ıabıkaların ıorul· 
ması için haziranın on dördüne 
bırakılmıştır. 

Sovyet Rusyaya seyyah 
celbi • • 

ıçın ... 
Kurulan teşkilatın ,...f ürkiye şubesi 

dün açıldı 

M. Gerqater 

Sovyet Rusyaya seyyah celbi 
maksadıle teşekkül eden Sovyet 
devlet seyahat ofisi (lnturist) in 
Türkiye şubesinina çılması müna
sebetile, ofisin yakm şark mU
messili D. Gerşater yoldaş tara
fmdan lıtanbul gazetecılari şere
fine dun öğle üzeri Tokathyan 
otelinde bir ıiyafet verilmiştir. 

Vakıt, Ctımhuriyet, Milliyet, 
Jurnal Doriyan, Demokratya, 
Türkişepost, Akşam, Son posta 
ve Akşam Postası mümessiJleri
davetli olarak bulundukları zi~1a

fette Sovyet sefareti tercümanı 
Hamat Gumerof yoldaş Rusça 
konuşan Gerşater yoldaıla gaze· 
teciler arasında tercümanlık yap
mış, mümessilin söylediklerini 
Türkçe olarak anlatmışbr. To
katlıyanın hususi bir salonunda 
liazırlanan zengin bir büfeden 
davetlilere ikramda bulunulduk
tan sonra lnturist'in mümessili 
Türk gazetecilerile samimi bir 
hasbuhalde bulunarak çarhk Ruı
yasının memlekete seyyab celbi 
için hiç bir teşebbüste bulunma· 
dığını, arasıra Rusyaya gelen ec
nebilerin de sırf kendi me
rak ve tecesıüsleri ıaikasile 

2eldiklerini, eYvelden yapılmıı 
hiç bir hazırlık olmadığı için 

Amerikada gençlik 
ticaret odaları 

Amerikada (Los Ancelos) şeh
ri Ticaret Odasından latanbul 
Ticaret Odasına çok dikkate şa
yan bir mektup gelmiştir. 

Bu mektupta deniliyor ki, Los 
Anceloı da (Gençler Ticaret O
dası) namıyle bir Ticaret Odası 
açılmıştır. 

Bu Odanın maksadı gençleri 
ticaret hayatına alıştırmak, on
ları olgun ticaret erbabı ile te
mas ettirmek, bu suretle mem
leketin iktısadiyatmı yükseltmek
ten ibarettir. 

Mektupta bu hususta daha 
fazla izahat verilmekte ve niha· 
yet Istanbulda da bu hususta 
Gençlik Ticaret Odası açılması 
rica edilmektedir. 

Ticaret odası 2elen bu mek
tup Uzerine daha fazla malumat 
almak için Los Ancelosa mllra· 
caat etmiı Ye bu hususta bilhas
sa şunu sormuıtur: 

- Gençlik ticaret odası nasıl 
çahşacaktır ? Azası kaç yaşmda 
olmalıdır? Gençlikten maksat ne
dir? 

Dün lstanbul ticaret odasına 

müstacel kaydile gelen mektup
ta bu suallere şü suretle cevap 
verilmektedir: 

- Bize göre gençlik 35 ya-
şından başlar. Eter ıizin mem-

inkılaptan sonra Rusyada turiı• 
teşkilAhmn ancak 1929 senesiO" 
de Yllcuda getirildiğini söylenıİft 
Rusyanm tabii manzaralarını •• 
senetlerini uzun uzadıya anlata"' 
rak ecnebi bir seyyahm oo, ol 
beş gün içinde Rusyada dünya"' 
nm en sıcak ikliminden en so" 
iklimine kadar her nevi iklilO 
nümunelerini görebileceğini izab 
etmiftir. Mümessilin anlatbğıol 
göre Sovyet Rusya inluliptıO 
sonra Çarlık Rusyasının rüyaaıll" 
da bile tahayyül edemiyeceiİ 
fevkalade faaliyete sahne olmUfı 
beş senelik ikltsadi pllnın tatbi-

katmda elde edilen muvaffakıyetl.ı 
Rusyamn yalmz dostları tarafıır 
dan değil diJşmanları tarahndd 
da teslim edilmiftİr. Rusya soO 
zamanlarda YÜcude getirilen ata
liograt traktör, Harkof trakUSr, 
Dinyeprostroy ele~<trik, Niyoİ 
Novgort otomobil fabrikaları gi
bi ehemmiyeti haiz sanayi mU
esaeseleri itibarile de ziyarete 
değer bir memlekettir. Sonra 
Avrupa memleketleri şimdiye 
kadar birçok defa ziyaret ettiği 
için oralarm artık ecnebi bir 
seyyah için alakayı tahrik ede
cek hiç bir tarafı kalmamııtır. 

Halbuki ~usya yepyeni bir Alem"' 
dir. Yeni teşekkül eden ve bil
tün dünyada şubeleri olan Sov"' 
yet seyyah tir keti Ruıyayı 
ziyaret etmelıc istiyenlere ber 
türlü izahat vermiye hazırdır. 

' Ru•yıaya gict.ıılerin pauport Yit 
zeleri parasız yapıhr. Grup ha
lind• giden seyyahlara aynca 
tenzilat vardır. 

Gerıater yoldaş Ruıya bak"' 
kında mufassal izahat verdiktell 
ıonra matbuat mümeuillerİDI 
davetine icabetlerinden dolayı 
bilha11a teşekkür ettiğini a6yle
miş, bundan sonra ayrı bir a&" 

Jooa geçilerek samimi bir net• 
içinde yemek yenilmiştir. 

Tuhafiye mağazala
rında öğle tatlll 

lstanbul ve Beyoğluoun büyOk 
manifatura ve tuhafiye maiaz& .. 
lan birbirlerine rekabet için .... 

bah saat ıekizden akıam dokll"' 
za kadar dükkanlarını açık bll" 
lundurmaldadırlar. 

Bu mağazalarda çallfaD mor 
tahdimler uzun günlerde çalıınır 

ya tahammül edemedikltrindell 
bahsederek cemiyet idare beyr 

tine müracaat etmişlerdir. Cenıi
yet idare heyeti, lzmir ticaret 

odasmın tavassutile İzmir maoi
fatura tacirlerinin öğleyin iki ... 

at tatile karar verdiklerini nazat' 
dikkate alarak, bu vaZJyetin il· 
tanbulda da temini için ticaret 
odasma müracaata karar yer
mişlerdir. 

Cemiyetin kitibi umumisi, 11161" 

tabdimlerin dileklerini ticarel 
odası idare heyetine bildirecelr' 
lerdir. 

======================:=d 
leketioizdeki noktai nazar dab;' 
fazla ise, istediğiniz yqtan iti" 

baren odaya aza kayıt edebilit' 
siniz.,, 

Ticaret odası bu busuıta t!: 
kikatta buh.macak ve muvaJP' 

görürse gençlik ticaret od; 
açacaktır. 
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Karısı Anlatıyor ... 1 _I _s_P_O_R __ 

Morl·s şo··valyeyı· Nasıl 1 Bugünkü maç 
Fennin bir harikası 

Bugün, Ankara maçlarına ha- Londradalti Derbi yarışları 
zırlık olmak üzere lstanbul muh-z t d • ' teli ti oyuncuları Kadı köyüne da-ap e ıyo rom . vet edilmişlerdir. ikinci talim 
maçı yapılacaktır. 

__:.~~-~~·~-~-~--

Ayni dakikada 25 liilometre uzakta 
ve bir salonda seyredildi ! 

Şüphe, hayatın bütün tadını mahveder 

Kıskanç· 

lık tosa· 
nı asla 
mesut 

edemez 

Şövalyenln karısı Morls Şövalye 

kilde hareket ediyor. Onun için 
ben, evlendikten sonra sahnedeki işi -
mi bıraktım. Moris, bir eserle meş -
gul olduğtt zaman çok çalışır. llenim 
vazifem, onu, işin verdiği znhm<'t ve 
ıstıraptan kurtarmak, ona rahatlık 

vermek ve bu suretle muvaffak olma · 
sına yardım etmektir, 

''Moris Şov:ılye,, nin hali malUn:. 
llUtün dün) ada meşhur olan l>u yıl -
dı2, kadın yıldızların en parlaklarile 
birlikte çalı~ryor Te her gün, dünya -
~rrı dört tarafındaki kadınlardan yı -
tln yığın mektuplar alıyor. Acaba 
},forisin karısı, kocasını kıskanmıyor 
!tıu? ~torisin bu kadar kadrnla dü -
Şilp kalkma~. ı, bu kadar kadınlar t"' -"' ... Onun içSn kocam evine geldi~! z:ı • 
l'afındnn sevilmesi, onu tazip etmiyor man, stüdyoyu unutması için çalışı • 
ltıu? 

rım ve onunla başka ~yler hakknıd:ı 
Bu noktaları merak eden Londrah konuşurum. Bu sayede kafası din • 

~ir gazeteci Madam "Moris Şovalye,, ıJ lenir. Sonra kocam, bir takım ~.in -
e görüşmtiş ve ona sormuştur. l\fa -

d larından bahsettiği zaman, ken lisini arn ~u cevabı vermiştir: dinlerim ve teş,·ik ederim. Ilu teşvik 
"Kocamın bir çok insanlar tara -

tından sevilmesi hoşuma gidiyor. Iüs. kuvvet verir. ArasıTa kocamın huy. 
lı:"n"lrk ı 1~ • t t su7.luğu tutar. Bu da pek tabiidir: .. :ı , nsanı as d me..ı;; u e mez. 

insanlar birbirlerine itimat ettiler Yalnı7. huysukluğu, mühim sebeplere 
llll, birbirlerini incitecek bir hat • istinat eder. Bu sırada ben, onu yal -
tı hareket ta.kip etmezler. Kıs • nız bırakırım. 
lcançhk, ve şüphe, hayatın bütün ta • Bütün bunlann neticesi olarak 
dlnı mahveder. Ben kocamın mes • kocam, bana karşı sadakat ve merbu -
leğtne ve mesleğ-inin bütün icaba • tiyetini muhafaza eder, ben de onu bu 
ttna hürmet ediyorum. O da bu ı::e - suretle zapta muvaffak oluyorum.,, • 

.....___ ~~-~~~-'-;.:.....;--·--~~~~--~~~~-
ls p an ya Fastakl mın-
takasını bırakıyor 

lspanya'nrn Fas'taki mıntakasmr 
t • rye etmek fikrinde olması ortaya 
~ i 'e pek mühim bir mesele çıkar • 
mı tır. 
ta Geçenlerde, Fas'taki İspanyol mrn . 
ll kasının yerli reisi olan Mevlay 

1 llaan Madrit'e gelerek çok iyi karşı . 
~hınıştrr. Fakat İspanya cümhu -
~~etc;ilerinin büyük bir kısmr l•'ns'ın 
'<l.llliyesine taraftardırlar. Bu file -

DAVETLER 

Etem Pertev ihtilali 
Türkiye eczacıları, Farmakoloğlan 

birliğinden : Türkiye eczacılığının müte
şebbis üstadı merhum ecıacı Etem Per
tev Beyin vefatının yedinci yıl dönümü 
münasebetlyle merhumun kabri her sene 
olduğu gibi meslekdaşlan ve sevdikleri 
tarafından ziyaret edilecektir. 

l\luh terem arkadaşların 12 Haziran 
pazar günü saat 9 buçukta Karaköyde 
Ban önünden hareket edecek hususi 

lin galebe çalması çok muhtemeldir. 
b· lspanyol mrntakasının İspanya'ya 
ır fayda temin etmemesi, ve ispanya motörleı le bu mensime iftirakleri rica 

:'hHıerinfn müdafaası noktai na • olunur. 
t ~rtndan bir kıymeti haiz olmaması -------------
b~h\huriyetçilerde Fas'ı tahliye fikri - raftan Fransa da bu işle alakadar ol -

uyandırmıştrr. dufunu gösterımiş, ve kendi men -
af ~ununla beraber tahliye ameliye • faatlerini derpiş etmiye başlamıştır. 
, rıın tam bu sırada yapılmasına mu - Şayet İspanya~ Fas mmtakasını 
._~_olanlar da vardır. Çünkü Fas'ta tahliye edecek olursa, Fransa da, 
-peten sükunet hüklimfermadır. İtalya da bu mrntakaya talip olacak - . 

li lspanya'nm Fas mmtakasmı tah - lar ve bu yüzden iki taraf arasında 
a Ye edeceği haberi bilhassa İtalya' da mühim hdiseler vuku bulacaktır. 
l 14.ka ile karşılanmış, bunun için tspanya'mn bu hadiselere mani ol • 
ı~lya yeni bir Afrika siyaseti hazır - mak için ve i~galini temdit etmesi çok 
~rya lüzum görmüştür. Diğer ta - mühtemeldir. 

1 

l'efrlka 

No.: 15 Boz Navar ~ 
Yazan: 

Mm. Rube· 
jtnski 

~ j 1 

~trifler el çırpıp benimle tar· 
Yı tekrar ediyorlar. Halbuki 

~~ltrinde titko "Kalyopi ,, leri 
"hta kurulu bir yatağa uzanmıf, 
Ş~nn eve gelmesini bekliyor. 
~llı~i en bllyllk zevkım Aşık de
h tlırnıek... Cildime daima ya· 
•ncı bir cildin temasını istiyo

~IQ, Etrafımda ıiddetli bir arzu 
ta1c'•ı1 dolu... Bogazıma kadar 
Ob uıarak eğlenmek... Oh, oh, 

··• Bir fE:yler oluyorum. 
PttUTa dedi ki : 

d "":- KAfi, kifi... Eğer kızdın ise 
r. '1~1ıe gir •• Biraz aklım başına 
'' ır ! 
~ - Güzelim, azizem berkeıin 
~lldiıine göre bir eğlemeıi var, 
~ 11

• •enin gibi aTuç' d~luıu ko-
Yııı kullanmıyorum. 
"""'AptaL .• 

.. ı 
- Lola, ya sen orada niçin 

pis pis dDtlinilyoraun? Nasıl, er
kekleri mi yoks'a kokaini mi ter
cih ederıin? 

Lo1a kat'i bir tavırla cevap 
verdi: 

- Ne onu, ne de ötekini ıev
mem... Kendinizi ne kadar tehli
keye koydujıınuzu bilseniz!.. 

- Haydi mubassır bozması, 
sende... Yine ııhhi nasihatları 
sayıp dökmeğe kalkma... Aşık
larını saysan daha iyi edersin .•. 

Lola gözlüj'il burnunda imişte 
dilzeltiyormuf gibi bir hareket 
yaptı ve s6zlerini birer birer ıe
çerek s6ylemeğe baıladı. Vaktile 
TijOmen mektebinde boca idi • 
Derı verirmit gibi bir eda ile 
dedi ki: 

- Yalan töylemeyeceiim. Ben 

Başveklllmizln Fenerbahçe 
klUbUne gönderdlklerl telgraf 

Kulüp binaımın yanması do
layııile F enerbabçeye her giln 
memlelıetin her tarafından yüz
lerce teessür telgrafları gelmek
tedir. Ba,vekılimiz ismet Pş. Hz. 
dün şu telgrafı gönd~rmişlerdir. 

"'Ked•rinize iştirak ve sizi teselli 
ederim. Sporcu azim ve metaneti ile az 
zamanda yeni bir eser meydana gelece
ğinden eminim" 

lstanbul spor kulUbUnUn 
birinci takıma ziyafeti 

lstanbulspor kulilbti, senenin 
lik ve şilt birinciliğini kazanan 
birinci futbol takımı ferefine bir 
kır ziyafeti tertip etmittir. Ziya
fet bugün Beykozda verilecektir. 

Uç ayhk maa,ıar 
Mütekait, eytam ve aramil Oç 

aylıklarının verilmesine yarın sa
bahtan itibaren başlanılacaktır. 

Yeni neıriyat: 

11 enwk kit ahı 
Alaturka · alafranga yemeklerin nasıl 

piş!rileceğini her kesin anlıyabikceği bir 
taızd:ı. öğretmek için )'azılmış bir kitap· 
tır. Fiatı elli kuruştur. Satış yeri ikbal 
lıütüphanesidir. 

Gol cıktı 
~ 

Oo' uzuncu senesinin 13 üncü sayısı 

Refik Osınan Reyin şayanı dikkat bir 
y:ıxısı ile intişar etmiştir. 

//of İVl4t 
HoliYuıun 2. ci sene 16 cı nilshası 

Türk stüdyosunun duhul şeraitini, ve en 
son artist resimlerini ve idman bayramı
na iştirak eden mektep talebelerinin re
simlcı ini ve en son sinema ve Avrupa 
spor havadislerini h:ıvi olarak pek nefis 
surette inti~ar etmiştir. 

Televizion dedikleri telsizle uzak 
mesafedeki hareketleri ve saltnclcri 
nakil, artık bu gün olup bilmi~ bir 
hadi8dir. Geçenlerde lngiltcrerlc, !.,on 
draya 25 kilometre mesafede f,'ps.mı 
yarış mahallinde, lıer sene Jngillc:e-
nin kralının lıuzurile yapılan 

Derbi at koşuları, Televızi -
yon vasıtasıyle Londrada üç 
yüz kişinin huzurunda bulu • 
nan bir sinema perdesine aynen ı·e 
seslerle beraber nakledilmiştir. Bu 
lıadi8eyi, tanınmış bir şahsiyet ola:ı 

,H, P. Helder şu suretle anlatıy1r: 
Epsom yanş mahalJinde, dağrnık 

bir halde büyük bir spor heyec.'\nıylc 
kaynaşan mes'ut Derbi seyircilerini 
teşkil eden 300,000 e yakın halk, Lon 
drada, rahat bir koltuktan, birkaç 
yüz seyircinin bütün hareketlerini 
seyrettiklerini, seslerini duyduklnrı -
nı şüphec;iz fark bi'e etmemi~lerdir. 

Dünyada ilk defa olarak, bir sa -
ionda oturmak şartıyJe, yirmi b~ş ki 
lometre ötede olan bitenleri duvup 
gördük. 

Bundan otuz sene kadar cvv~l. 
Stranddaki küçük od:ısmda. büyük İ
talyan Markoninin Poldhu'dan gele
cek olan sesleri dinlerken hissetiiğim 
tc!öliri hatrrlıyacak kadar ihtiyarım. 
Hatta, Pari.cı laboratuvarlarından bi
ri.cıinde yapılan ilk müteharrik re -
simler, yani iptidai bir filmin göste
rildiği zamanr, filmin doğuşunu ha -
tırhyacak kadar da ihtiyarım. Fakat 
ne telsiz t~lgraf, ne de müteharrik 
resimlerin bulunuşu, bana, bu tele
vizyon tecrübesinde duyduğum, rea
Jizmin hemen hemen facia hissi uyan 
drran teessür ve heyecanını verme -
mlşlerdi. 

• • • 
Sinema perdelerinden biraz daha 

küçük bir perde üzerinde epeyce va
zıh bir adam göründü ve: 

- Şimdi, bu güne kadar televizyr· 

Afganistandan gelen ıoa haberler, memleketteki tarakld ve 
teceddüt baraketlerinin devam etmekte olduğunu bildirmektedir. 

Resmimiz Afgan kralının bir merasimden dönllşünll gösteri
yor. 

bir mektepli ile ıeviıtim, onunla 
yafadım. Kotik bizim bu serbest 
izdivacımızdan doldu. Serjin ve 
benim bir tek mefldiremiz vardı. 
Biz kendimizi proletaryaya bas-
retmiştik. Halbuki o proletarlerin 
elinde telef oldu. Ben kaçmaia 
muvaffak oldum. Oğlum için, 
biricik servetim için yafamam 
lazımdı. O olmasaydı.. 

1 

- Kifi kafi. Eğer mo,teriler
le de bu eda ile konuıuyorsan 
biç birisi seni kabul etmez. Sen 
söyle bakalım Nataıacık ıenin 
kaç dostun var? 

- lki. 
- FazJa yok mu? 
- Yemin ederim. 
- Japonyalı da hesaba da· 

hıl mi? 
- Evet! ftte o ikincil 
- Hadi oradan... Maceralarını 

bizden saklıyorıun. Peki öyle ol
sun... Şimdi sıra ıenia Murka! 
Eminim ki ellerinin, ayaklarının 
bütOa parmakları aıklarını 1ay
mıya yetmezi 

Mura suratını ekıitti. 
- Zavallı kız! Sen yalnız er

keklere temas eden mevzular• 
dan hoılanıyorıun. "Acınacak 
bir mabl6ksuo. Dilnyada bundan 
daha ziyade alAka verecek mev
zu yok mu ? insanları ben ya 
asprin gibi kullanırım. Y abat 
inek gibi safanm. 
-Aık olsun, ıen daha doğru ıöz

lli ıiln. Fakat her halde erkeklerle 
dftıOp kalkmaktan pek de hot· 
lanmadığını iddia edemezsin ya! 
Bak, karnındaki, kalçandaki yara 
izlerine .• Bunları kediler mi yap
b? Seni haklamak iıtiyen deli
kanlı kim? 

- iki kişi idiler. Biri alman, 
6teki Simeonovlu bir gemici .• 

- iki kişi mi, oh, oh, oh ..• 
Anlat bakalım ! 

- Harp zamanı idi. Kocam 
kont idi. lımi lazım değtl. Cep
hede harbediyordu. Beş aydan
beri e•li idik. Ona onun yanına 
ıitmek için Kazık elbistsi giy
dim. Dvinık de öldU, ben de 

la ilk defa nakledilmi~ olan Oerbt 
yarışlarım seyredeceksin (7 , İşte Epsom 

Diyerek kayboldu. Sükut içinde 
birkaç saniye geçti. Sonra, uzaktan 
gelen mitralyöz sesleri gibi !mrışık 

,.e boğuk bir ses geldi. Hemen o an
da, perdenin üzerinde M.sıl olan sis. 
yava!? yavaş yerini müphem ve tit • 
rek, ilk zamanki filmleri hatır!atan 
~ek.illere terketti. Sesler, şekillerle 

birikte vuzuh peyda etti, niha:>et. 
kum yığınlannın arasında.ki Lüyük 
siyh nokta meydana çıktı. Ilu siyah 
n<>kta halktı ve süratle beliriyordu. 
lnsan, ayar etmiye ~alıştığı bir dür
hün arasından bir şeyler görüyor gi
bi oluyordu. 

Bu, henüz. şimiki filmlerin pat' • 
Jak teferrüah gibi ,·azrh değildi. Fa
kat tamamen açık ve görünür bir man 
zaraydı. Bir aralrk, halk dağılır gihi 
oldu ve gürültü şiddetlendi: Iiıral 
geliyordu. Çehresi pek vazıh değildi. 
Fakat halkın onu selamladığı, binler 
ce kolun hareketi görülüyordu. ,. . . 

Koşu yerinde atlar, siyah kfü~ük 
noktalar gibi görünüyordu. Bir ara
Irk hareket için sıra landılar. Şekiller 
biribirine karı~ıy·ordu. insanda. iyi 
net edilmemiş ve flu alınmış bir fo • 
toğrafa bakıyor hi~i uyanryordu. 

Hareket anı, heyecanlı oldu. Atlar 
koşuşarak bir dönemeç arkasında 
kayboldular. Halk, harekatıyle yarışı 
takip ediyordu, atların geçtiği tarafa 
dönmüş, uzanan başlar görünüyordu. 

Ses durdu. Perdede resimler bu • 
landı, uzaklaştT. Fakat bu bir an de
vam etti ve birdenbire gayet açık ola 
rak bir ses duyduk: 

- Aprtl en başta t 
J{oşu yerinde siyah noktalar tek

rar belirdiler. Artrk büyük bir grup 
halinde değildiler. Birkaç at kal • 
mrştardı ve biribirlerini yakından ta 
kip ediyorlardı • 

AtlaT, muvasalat dire~ne yakla~ 
tıkça sesler şiddetlendi. Orada imişiz 
gibi vuzuhla haykmşlan duyuyor, 
ve sanki bizzat biz de, yarış yerinde 
fmi'iz gibi oluYordu. Sonra, ı:::iyah 
noktalar kayboldular. April kazan .. 
mrştL 

• • • 
Yanş bitmişti. Perde karardı, f!es

ler öldü. Başlarken gördüğümiiz a .. 
dam perdeye geldi ve: 

- Hanmılar, ef endierl, 25 kilo • 
llM!tre uzakta koşulmuş olan Derbi 
yanşmı ilk defa televiziyonla gören 
sizler oldunuı., 

Dedi. Bütün salon ayağa kal!<mış
tt, herkes sakin, mütebessim, tesek • 
kUT etmek ihere balkona yaklaşan 
bir genci alkışlıyordu: Bu gene, te
levizyon mucidi, Mister Baird idi. 

• • • 
Londranm bu kü~ük salonunda 

harikulAde bir hadise olmuştu, ilim 
tarihinin yeni ve belki de en büyük 
bir sayfası daha yazılmrştr: Uzak me 
safelerln görülmesi kabil olmuştu. 

yaralandım. Daha sonra koca
mın bir arkadaıı ile evlendim. 
Kısa bir mnddet beraber yaşa· 
dık, sonra Bolşevikler kocamı 
Petrograd'ta öldürdiller. Ben el-
lerinden kurtularak Kornilof'a 
iltihak ettim. Tekrak asker el-
bisesini giydim, ata bindim. Ku
ban mıntakaaında bir mitralyoz 
korıunu kalçamı kırdı. Köylüler 
bana baktılar. Bolıevikler kadın 
olduğumu tahmin etmemişlerdi. 

Artık arkadatlarımı görmiye· 
cektim. Hepsi step te donup 
aJmn,ıerdi. Ben de öldüm, yaıa-
sın imperator tarafından Sen Jorj 
nişanı ile taltif olunan Mura 
Laskal [ Rusç' okşanır mari de
mektir ] ben gOlerim. Dans ede
rim, içerim. Fakat hakikatta ar-
tık yaıamıyorum! Ya siz? Siz 
aatmııınız, sanki?.. Burada he· 
pimiz ölmüşüz. Biz dirilerin gö
remiyecei'ini gördük, insan bir 
kerre meıara girdikten sonr• 
Çlkmu. 

(Bitmedi). 
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Almanya' da vaziyet mühimleşiyor HlkAye Masajcmın gözleri ! 1 K=a:.:. 
•üst tarafı birinci sayfada 1 bulunmqtur: - Ne Yar, Y&lyet? , ... ~et·~;;.;d~·:·M.;ja, deYam etli: 

rejim aleyillne çevfrmiftir. ÇtinkU bu Kararnamelerde maU bir takım - Bir M&yl plmif, •adam- - Yualanarak gizlerimi ka,r 
gtlnldl rejim, hiç bir iktuladi muvaf- tDMeleler de var. Halbuki ben artık la g6rlfmek iıtiyor. ettikten aoara içimdeki yeai sf' 
falayet kazanamamıştır. Bu yilzden, bolpvizmden başka bir şeyle meşgul Oda hizmetçili elinde tuttuju dermek için bir it arachm. Bi' 
8081B&t kiltlelerl bile yeni irticacı olunmadığını zannediyordum. bir kart v1ziti azatb. Ozerinde arkadapm, bana mauj apetlf. 
kabineye karşı .. Çlkannamışlardır. Hlndenbour'111t mllstehzlyane Te vn d DbO il t • d-

mu·---vı·zane ta-- ha.....ıı-.... ..a-~en _ fU kelimel• JU1bydı: cu un tenas n emme Yeni kabine gelecek ay fçinde yapı • ~ n• n:a'"'wuu ...,u "d ·b • d!.....~ y-•-' 
Jaeak umumi lntihabatta Bitler ta - derece hayrete dflten bapekil, dktt .. , ... Dllrlllk mauı • 1 lllU e 1DU1& ...-

nftarlannm ekseriyet kazamnalan - ediyOl'du. Monden muaıa bir merakun orc:br. Mlfteriled' 
ar telin edecektir. ReisJcilmhur, lizlerlne f1I S11Tetle S. llJaret, ~ bchaın bay- mi hep a.Wer ara11nclu MPri ... 

HohenzoUerln hanedanını iade lçtn denm etti: retiai -.cip olda. Zlpretciyi sa- Bunun için lize de m8racaat tA' 
biT lhti1A1e ıumm Yoktur. Mantal - Bu hal, devam edemez. Kabine- lona ptiıttl. tim, madam. 
Rhıdenburg, kaywerln halefine lllidz de iki "Sendikalist,, var, biri siz.. Bf. Ziraretcl kapıda içeri tiriDce Madam Dl Kler ile M. Dlf' 
sin muhalefet etmlttL Yeni kabine ri de meul nazın M. Stegemald"l••B.t:-~·A•--.,...~·--..,.11111!1•.•.•=~14.~~ ... ~-~I ual madam Dikler llzerinde iyi lak azlaıblar. Haftada iki .... 
.. , b,..er taraftandır. KayserJn Her ikiniz de iktidar mnldlnden • rt 11 cleftKle7dL Yw r9llk adtı' na lnralr.b. 
iç oğlu da Bitler grapayla sıkı fıkı zakl&fJD&lJS1D•z. Maamafih siz ma. ew11c ... ...,. -.., ... '9lıııtlıl .._. • bir tm TabD bir zara- yapılmaıı kararlqbrdch. 
allkadarchrlar. Onu için Hohen7ı0J. takbel kabinede harldye nuırhtnn tır. feti Yardı. Ga1et tem siyinmiftl. • • • 
Jen hanedanrnm Almanyaya aYdeti mahafau edebillrstnfz.,, , ____ RA D y O J Siyah ,azl&k takmlfb. MahYiret• Bir aabab, muaJ eıa111ndt 
lılr mesele teşkil etmez. M. Brtlning, hatunu anlamTŞ oldu 1 kir bir ıellm ftrdL Her hali ile M6sy6 Dllrlak madamın kolu9' 

Kayaerin Berlfndeld urayma av - tunu anlatan bir taTirla, bafka blrı'--------- Busfla nezih bir ıoayete adamt oldup- daki bir benin ıayet zarif oldo-
Mti Fransayla Almanyanm münue- kabineye iştirak edemiyecefinl 8C5yle- IS'rANB1JL - 11 ._ 11 • adar pa • nu anlab'JOrda. ğunu 16yledi • 
...Uerl berinde tesir etmlyeeeMir. mlştir. moıoa. ıı.ao daa ll,IO • 1aM1ar V._ - Mad d 

-ıcat'fyete ya.km bir kunetle dl _ Hindenbourg, ISl'&r ettlflnden Rennmn lftlnldJle -. 90,IO ... n • .._ Blyle bir adam ..-en muaj- am aor u: dtr 
-1.mr1m 1...1 Hohenm11em haned .. nın Brtinln .. , 808yal demokratların kendi dar snmofcmla open, 11 ._ 11 19 kadar cıhk yapıyordu? Madam lk•Drdll. - Kotumda bir ben bulun 
,_ • ., .. 

8 Veanel a- lttlnldJle -. :d ._ .. 1 lrO orsunuz? 
dan birinin Alman tahtına yenfdftl sini reistcümhurlufa yeniden intihap ll.IO •....,on... - M61JI, ulacllğıma gire guau nail 1 Y 
etuımuı aneaık on sekiz ay meaele • etmelerini temin için onlara bitine- VlYAMA cu1,1 m.) - u.ao -.... b • mlfterileriniz aruanda ık· - Madam, tesadllfl Blyle bW 
aldlr.,, nln Biyuettnln deflpdyffeflnl ndet 1IM GalD OUıdnla pllldan, u pl&k, ıı la : iati onunuz? zarif benin bulunmuı ibtim.u.I 

Berlln. 9 (A. A.) - Bapetll M. mi§ o1dufuna 118ylemfttlr. silis .-..... iMi ~ -...._ m.to m _ E!t madaml 16ylemek İltediml 
BrinfnPt isöfam ile netfcelenen iki Bun111t herine Hlndenbo11rg, aya- c1aaa. Ba k b • -A- d bilr 
tarihi müUkat hakkında "Dortmun - fa kalkmış, hafifçe itilmiş ve ifa et- 11 

8~ .:'. ~ Q ~ - Doj'rulu pek mllteauıp f a ır •-• ma amm 
der· General .Aueipr,, in sabık baş- mit oldata lıimnetlenlen dolayı bir BOMA <w.t m.) - 11 p111r. u.&1 _. defilim. Fakat, ne de ola ma• jindeld kl~k bir maYi c1a....-
'ftldtln m*8rrlplerfaden almlf oldu- tefe1drilr kelhnesl bile tellffuz etmek lllld, ıa,so .,..... n 1maer, 11,11 na · aaj için bir kadm masajaya mil· dan bauetti. 
ta heyanile verdijt ma18mat pdur: sizin Bıilnfngln gitmesine mO!aade .... racaati tercih ederim. Madam D6 Kler, bu aeffl 

... B--I 1 tmı.-.1 Bt1DAPZŞT& (UO,I m.) - ll,15 luıla • b l b•X...•dı 

.m. ~- ng, 1IS1l e muhalif Te ant e S'-r. ._., u,os plllr, u.ıo tarla, la.ti a-, - Madam, benim Dura 16n· ayret e -.- : 
Mr nrette t.tifaya icbar edilmiştir. Eı1esi sabah, yani pazartesi r8nll •.u kemer, n,111aımıer ... pm. n ti· mn. 

1
._, _ _:_1_ bir kadmclaa ne - Bu daman nud ola1or .. 

Bidayette alman ma18mat hf1lfma Brtlnfng, elinde tettfanamesl oJdafu ... ........,,.. -r ~·..... f k d" ? 
e1arat 29 ma-'• nkubalan ilk mn halde araya gelmf...,,r. osı.o (lm,& m.) - 11,11 lllk. 11,11 farlam Yar ? ar e ıyoraunuz 

,, ... ,.. u-
9

"
1 

• Pek buit -, madam. 8 
Hbt, ~ ima ol•qtur. Hinden • Mareplm h11Z11rana çıktılı zaman, Noneo tulalan. n.ıı bafenma. ti .... • - Nud, fklerlaız flrmlyor 1 u . ~ ........ a--
lloaqr, dalaa o abaJa Newdeek'dald f6yle deml§tlr: ....._ ? ama ar e enmıue a--.. s. Vlf"" 

ayftyeaaden a•t etmif bal11noyor- - ı.tifanamemf, reWctbnltuıiala ~=:UN m.) - 1.11 ... n • maKaclm •• ...! ah -"zlDlder lerimt. ADki parmaldan..-
:.a.. f tth-L -.1 ta 7 hafta an •Y a""' ar- ucuada_.·r •• - .,. mneat maeJeler haldanda ken n IMJlmUAl&n m 90DTB VAIUJOVA (1'U m.) - u.u pWt. 11,10 w 
'cUllne ma16mat ve fsaJıat ftnnek is- tüdhiı ediyorum. · plAk, ıe,u p111r, 11 ..-... u KnlroYfu kuındakı ılzleri tetkike ujrafb. Genç kadın dudak bllktlı 
ttyea •fVeldlin oraya relmesine m6- Retsieltndnır, bir ,ey lllylemebl- aaldl. :11 8ellfoalk lı:wer, 11 dam, H dua. Evet, bu adam k&rdil. Bunu &i- _ Bakabm.' Jalmz parmalsw 
mde etmemifti. ıdn, istifanameyi fmz&181Dlf ve mite- 11:.omovnsnaa.t:nmr <1111 m.J _, reaiDce, terecldldll azaldı. nmzm ucuad•ma ..a.ıeriaia ;a,I 

-LA.- JnmM&Or. , .. kw, ıa plllr. u ...... ·-
Bir Od dalıAabk Mr ldklleme - aaaua1 Br&nfns ftda ederek çekilip • BerUadm uldl, tı v......,. ... Midi. - Glllerinb, bir kasa neti- Ve ant bir hareketle .... jet' 

. 4en aonn M. Brlıdq, arbk •"" Umf- gitmiştir. n,ıs opera. n.u ...... ._ aa1ıı11," c1aa& cuinde mi flrmemiye b•flacb? DID glzlllkleriae -idi.O Yaldt mr 
din mahTOlm11f oldafuna anlanuştır; Alman tarfhinfn bir sayfası bu PA.abl (1'111 •) - 7,&I ,........_ iM H k b • d Y-

slra maftl&l, kllldiainln brarname • nretlıe çenflmlf oJuyonla. p111r, 11.11 p111r. n (llllr. n.a u,..... - arpte a1 ettim, ma am. ujcamn parlak nazarlan ile mir 
ler haklnnıda Yermi,. bq)allHJ olclu- Bqnıkll, buadan llOllr& riya.eti y ann - Ya, harp malthmmaz, ly- teri•inin derin tizleri k ........... 
.a.. fpia•tı kneret _._le dem'-"•: cUmhur Utlbl ... mt.1 M. Qtto Met. - le mi? Benim ıPCÜla M..mulaa, • • • 
•

111 
.,.,,, ~ ...... u.&. <•ıt,1 .. , - 11,11 .....,,., ~ ..s. 

P Bu karamamelerta Boltnfk tema- nır'l zfyam ec1eM .....,. aldll .. ...._., n .....,liillllllııl; -.u ..._ rebede ildi. • •••v. ~ - Midam Da Kler biraz ...-
711ltlle me,ba bir takım dahnt Is - nç)iOe bütUn milstafi nazırlara gön- Bl'lllmŞ (IM,I m.) - 11 p111r, 11 plak. Kadmın kalbinde bir samimi- tem ettikten IOllla on affetlll 
.._.r plblarmı ilatna etmekte oldu derilme.ide olan an'an"1 t19eklalr 11 ~. ıa.ıt --.. • ........., :a.11 

ta• •-ıtt.ım. mektubunun kendisine dnclerflmeme - ....,_ 1 vuıA ~ a .. .,
8

• zon 1 latanbal dlrdllncl icra _.. 
~ llOllA ''°" .. , - u .. UM .... -- DADD a.c.a M. Briininw, falıatma denm et - al arzwmu bhar etmJftlr. Maa...tlla .. w ..., ıa,u IUlıl .,. ...., ....., murlujuadaa : 

_. letemİfle de, ~r, onan 3 dn eonra kendflbıe bu mektup • ..._, il.ti ..... w. .,...... & Koaferanal•r - Erkek mu- Temamını ııooo Jlrml bir bin urs 
flıa lz&hatma tlYle bir m1*abelede rl•clerllmlttfr. RDAP111'D1 (1111,1 •) - 11,U ll8a • aJUa mekcebl muallimlerinden Sadreuln kıymet taktir edilen Gılatıda Sultan 81• 
~======~================~~~~u~,~~~~·~~~~~~~~~"~ 1 As. mk. Sa. AJ. kom187oaa Dlnlan 1 :;.::. p111r, n ~ ,.._ midi, • ..... ..ıoaunda Ukmekıep muallimlerine bir AU pqa IOkaklanııda eski ao. at, IS. 11 

~ - OILO (11'11,& &) _ ıa,u .. ....., tonferanı nrmif, llkmekteplerden neler mükerrer S7 Jeni t6, ao, il, sa, il 
Tophanede Merkez lm ..... a- 11 -..., • ı hh, 11,11 ...., -... betlendflfnl anlıtmıfbr. nomualırla mankkam kıyden maat 
btı saba alma komİIJommcla ..... & Altlncı llk111eldepte - Don Kaptan esbatr pllln Mustafa pafl .. 
icra kılmacakbr. T alipleria tul-~ •J - ... ._ • • tergl ıçılmıt. bıı mUnuebetle mektep gediği baremeyln gedJglundan mukıddr 

Kilo · 
30,000 Piyade •hl mektebi 
2,000 Kuleli U... 
9,500 A... BaJtar Mp. 

41,300 ot 
Kilo 

17,280 
2,000 
2,000 
6,000 

600 
22,000 
1,600 

Topçu atıf. 
Maltepe ı... 
Gllllıane butahanui 
Habaojla lbtiyat Z.Mp. 
Gedikli K. Z. Mp. 
Ölçme tabanı. 
Aaker koaajL 

51,480 Saman 
Kilo 

26,000 To~ ahı mektebL 
2,600 Maltepe LiHli. 
4,667 Gnlbue baatabanesl. 
3,000 Hahcıotfu lb. Z. Mp. 
1,332 Gedik& IC Z. Mp. 

J0,664 Ölçme tabara. 
1,644 Alker konajL 

69,904 Ot 
Yakandaki mahallere hizala. 

nadaki mikdarlarda ot uman ilç 
tutnamede talipleri ubdelerinde
dir. Mtınakaıılan 15 Haliran 932 
Çarfamba gDnll aaat 16 ya ka· 
dar Topbane'de Merkez Kuman
danlığı Satmalma komilyonunda 
laa kıbnacakbr. Daha ucuza ta· 
Up olaalarm 1&rtaameleriDİ gir
mek için komiıyoaa m&racaat
lan. Ve iftirlk içiacle moanea 
nkatta komiayoacla hazar balan
mlan. (12) (2575) 

• • • 
kl..lm At.kez kamandanh

pa .. t.t mle11e1at ibti1aa 
lclııı 22,000 kllo zeytlD taneli 
b.,.ta zarf -•tile aba alma• 
cakbr. M8aaka1a11 3-Teaunaz 
9S2 ...... .... ..at 14,30 ela 

aamemni prmek için komilJODa YAlllO\'.A. (1&11 a) _ 11,t1 Jlla, u.ıı muallimlerinden Safiye Hanım lrolleksf· mı Demirciler sokıtında 30, 32 numt• 
mtlracaatlan ft lttiak içiacle Jlllr. u .._, • "-. llM ..,_ yonculuk, Vicdan Hanım fn11bıt Ye ter· nlarla murakkam analar; ve JUhç Al 
prbaameai nçlalle buarhyacak• ....._, ..,.. ::_ biye alltemled baktmda tonfennı ver- pqa caddesinde 55 numaralı fek-' 
lan teklif mektuplanm ihale lrOldaYOw • ._ ~ •) _, mlşlerdir. ciütUm gedilf ve 57 namaah dtltt., 

-•~-d ._ · 1 •tllrt , .. ..._, U ......, IT,11 llDa ----8--Q--R--S--A--- ve elyevm Demlrcll- ca.1.1_..ınde 80 tf ..... nla maa11en Taaua e ..,.. .. , IW -ast, 11 ......, • ..,, • 1 --ı ... uuc.ı 
milyon riyuetine Yermeleri. (11) mlılL 32 numaralı dükk&nl&n ve ICıbç ıJ 

c2571) •.uda (1• .. , - '"', .... "" ........... 1eaa pqı caddesinde 55 numarala t•k-' 
• • • Jlla, lUO Jlllr, •anı hh, tı ..... ıı- dflktlnı --''ıtı ve 57 namarah dikti' 

Kilo 
10,000 
20,000 
2,000 

3:ı,ooo 

Aalrerl Baytar Mp. 
Piyade atıf mektebi 

Kaleli·-
Yakardald mahallere hizala· 

nadaki miktarlucla saman bir 
ıırtaamede aleni m6oaka1a m• 
retile sabn alınacakhr. Mllaaka· 
u11 15 Haziran 932 çarpmcla 
,nnı 11at 16 ya kadir Tophane
de merkez kamandanbğa 1atna 
alma komlı1onunda icra kaJına
calmr. Taliplerin .. rtnameılni 
g&rmek için komisyona mtiraca• 
atlan Ye iftirak için de maa11en 
•akitte komiıyonda hazır bulu• 
malan. (9) (2575) 

• • • 
Kilo· 
90000 Kura ot 
75000 Saman 
85000 adet yumurta 
6600 Zeytin 
4500 Beyaz peJDir 

Harbiye mektebi ihtiyaca için 
yukuda cinıleri biza1mda yazılı 
miktarlarda yem ve iafeleri ayn 
ayn 5 prtnamede aleni mlaa
kasa saretile sabn alıaacakbr. 
Mlinakualan 2 Temmuz 932 ca• 
mart..i pi 1Ut 16 ya kadar 
Tophanede merkez ku .. nc1 ... 

...., '1M .- h'et 11.M ...,_ ....... Nukllt (Sıt1t\ ........ 
-------------••~-----------·ıı ve elyeTID Demircfler caddeahıcle 80 " 
bit saba alma komfa,ommda Kuraf Kanıt 3t numarah dUlrklnları ve ICJlıç .\1 
icra lahnaeakbr. '[-Llerla prt- IO f. FrulJI 17&.- ı fllla AY. ti,- paşa caddesinde SS numaralı dük•" 

_., ı Sterllıa 780- 1 ptnta 16·- deıunanda mtiatapr tekerci pdill ,, 
namelerini flrmek için komi8- l Dolar 111,- ı Mart !O.- _ ... -;._~ 

ı zolod M.- S7 aumarılı dUktım mO•mll anınnw"" 
yona mllracaatlan Ye iftirak lcha 10 Uret 117

·- ı Peaao ao,- 87 nammh lbrablm lbtıt hanı nımlJI' 
de muayyen Yaktiacle komi11oa- ID r. Belpk& ııa.- 20 ley ts,- maruf balen mezk'Or 30, 32. 55, Ş7 •' 
da buır bal6amalan. (10)(2572) : ~=!re ::: ao diw 71.- kerrer 17 yeni t6. 30, Si, 53, 55 al' 

so teYa ta.- : ::;n" .;,: maralada murakbm bir bap 1a111t11• 
Kilo ı norla u,- 1 Meddlye 40,- temamı J 60 biııe itibariyle 42 btssJ 
750 Patat. IO hroa Çelı: ıu.- ı 8aaboc tN.- &çak ararmayı vu edilmff olap 18 111' 
uv. ziran 932 Wibinde flllDlmui df'llflll' 
uuv Tue kabak Çek flml•n (tap. u. 16) neye talik edilerek 16 temmus 982 ~ 
100 Salta Puts lt,G6 Pnıt 1"9"7 riblne milsadlf cuır;ıırtes1 gQnfi A&t ıf 
500 "' fa-' Loadra 774.il Vlyau f.5091 .~ • aıe .... ye Niiyort o,4760 Madrlt s,7650 den 11 ye kadar fstınbu1 dördUncll IP'T 

750 Patlacaa Mll1Do t,t850 Berlbı t,0083 dairesinde ı~k ınırmı ile ualaca~ 
250 Bam,a Rıtbcıf l,4d87 VltfCM 4,lılts Anırmayı ifdrat ~ llDlan 
200 Dolmalık bibeı Adu 7t,1'5- Pe$te a.tsso mualp klımed mubammeoe,. yüzde ~ 

1500 Domateı Ctııevre 1.4193 Blitrq 80.3HS teminat aluur, müwatJm verpler # 
Sofya 71.8450 Betsm t:",7650 belediye resimleri vakıf Jcareıl m~ 750 lapanak AJUUrdam l,17IO MostoYı l07V,IO 

750 ~ ~ Sona ....... lera ve lflls kanununun 119 tlll"'"' 
Y etilk&y Hava Maklnflt mek· ,.._,lt_Latam ____ 9,20_=-=Te-:rt~01----.-1-s -il maddeline tevfikan baklan tapu ""-

tebi ihtiyaca için yukarda clnı Audola 11.ao Çlmcaıo Ar. a.- ri1Je sabk olm11an ipotekli alacakbllr • 
ve miktan 7a11b OD kalem aebze Rell 4.0S Unyoıı dey. tı,go di~r altkıdaranıo ve irdfak baktı ti 
talibi uhteliDdedfr. Mllaakasau Şlr hayrlJ8 l4,IO Şart *'· t,7I biplerinfn bu haklınnı vı busoliJI• ~ 

TrulftJ 44.71 Balya t.- ve masarife dair olan iddlalannı - ... 
16-HazirU-932 peqembe pil u...ı 11pna 11,- Şart m. cua t.9s _. 

d lomond J3,IO Telefoıı ıs.ss tarihinden ldbaren 20 gOn içinde t~ 
ıaaat 16ya kadar Tophane • mer- •---------------111 mUsbltelerlyle btldlrmeleri ltzımdır. 
kez kumaadaobjı aabD alma latlkrmalu 1 T•hwlller Akıt halde haklın tapu sicili 
komilyoaancla icra lalmacakbr. ı.. düm 9UO llettrnr 1.- 11blt olanyınlar •ttf bedelinin pa 
Daha UCUla talip olanlana tart- Şart el. JOlı.n a.oo Trmvq 4ı,9S maından birlç lıahrlır. 

_._..... • k • D. Mualahldc 43.U Tlllcl S.- AIAbdadaıın ifba maddeyi an 
aı..mi •-.,... lçm OWJOll& Clmrllı:ler l,to Rıhtım 116.90 ıhktmıaı ıöre tevrtki hareket 
mlracaatlan Ye iftlrak içiD de .~~~.ı .. ıaı ~!! Aaadoln 1 St.tl ve daha fazlı mılamıt almak 

-L! k-1---...1- L- · -.- - • il 17.-
mUJJ811 ..... tte -,.- ...- Alterlye • aılmeJ 1111 rln 930 M dosya namıruf1Je 
- ........... (8) (2574) JtdallH ........... illa 

. . -



Emniyet Sandığı Emlak Müzayedesi 

Kat'i karar ilinı 

... 

Arıarmı 
bedeli 

55 

850 

1050 

17sı 

ıso 

Hesap Merhunaun cins ve nev"ile Borçlunun 
No. mevki ve müştemil~tı ismi 

3070 Osküdarda, Kısıklıda, Küçük • 
çamlıca arkasında eıki 1 Mü. yeni 
21 numaralı ıekaen arım arsa ü • 
zerinde ahşap iki kattan ibaret o· 
lup birinci kal: Bir antre. bir ıo • 
fa, bir oda, bir mutfak, bir hala, 
ikinci kat, bir sofa, bir oda, yüz 
clokıan bir arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamtı.mı. Mehmet Kiıım B 

8922 Atpazarında, Manisalı mehmet 
paşa mahallesinde Merdivenli ao 
kakta eıki 27 yeni 31 - 1 numa. 
ralı yüz arşın arsa üzerinde kirgir 
üç buçuk kattan ibaret olup bil'in
ci kat: İki çini antre, iki oJa, bir 
kömürlük ve on artın arsa üzerin· 
de harici bir mutfak, ikinci kat: 
bir sofa, iki oda, bir sandık odası, 
bir hala, üçüncü kat: iki oda, bir 
sofa, bir hala, bir şahmf, üzerin • 
de bir çatı odası, bir ıakaflı bal • 
kon, elektrik tertibatını ve yirmi 
altı arşın bahçeyi havi iki bölük 
olarak müstamel (iki methal var • 
drr.) bir hanenin tamamı. DOriye H. 

9207 Üıküdarda, eski Altunizade yeni 
Mecidiye mahallesinde Nitantaşı 
ıokağrnda eski 4 Mü. 4 Mü. 4 Mü· 
4 Mü. ve yeni 12, 12 - 102, 12 nu 
maralı kötklerden, biri yani ha • 
rem kıımı üç yüz otuz iki arşın ar 
ıa üzerinde ahşap iki buçuk l.:atta 
haricen mermer bir antre: birinci 
kat bir mermer taşlık, camekanla 
bölünmüt diğer bir tatlık bir 
aalon, üç oda, bir kiler, bir mut • 
bak, termosifonlu bir hamam, bir 
hali, bir kömürlük, ikinci k~t: 
merdiven batı büyük bir sahan • 
lık, üç oda, bir salon, bir hali, 
çatı katı iki oda, bir hala, diğeri 
yeni selamlık kısmı üç yüz otuz 
iki arıın arsa üzerinde ahşap iki 
buçuk katta haricen bir antre, ( ze~ 
mini mermer döıelidir) mermer 
bir taşlık, camekanla bölünn1Ü.f ·di 
ğer bir taşlık, üç oda, termosifon
lu bir hama.m, bir kiler, bir hali, 
(odanın birinin zemini çini dö,.eJi· 
dir.) ikinci kat: bir sahan• 
lık, üç oda, bir salon, 
bir hali., çatı katı iki oda, 
bir sofa, bir hali.: (iki odada kiler 
vanlır) üçüncüsü yüz on üç a-:-şın 

arsa üzerinde haricen kirgir dahi 
len ahşap iki buçuk kattan ibaret 
olup birinci kat: bir tatlık, l1ir o-
da, (bir oda ahıra tahvil edilmi~ • 
tir) bir mutbak, bir hali, bir gu • 
ıülhane ikinci ı~at: ild eda, bit" ha.-
la, çatı altı, ve iki bin dört yüz yir 
mi üc arşın bahçe bahçede çam ve 
yemiŞ ağaçları ve çarhlı bir kuyu 
ve aynca k?rk dokuz bin beı yüz 
elli iki artın fazla bahçeyi hal'i i· 
ld kötk ve mü§te.ı;1ilıitın tamerr.ı 
,(ahıap bina pancurluclur, ikiıcr 
methali vardır, birinci katlarında 
iki ufak bir büyük ve çatı k~tla • 
rmda balkonlar vardır.) Yakup nğa 

o81S Haydarpaıada, Rasim paşa ma • 
hallesinde eski Rıhtım iskele3i ve 
yeni Kahve sokağında eıl<i 62 ve 
yeni 13 numaralı iki yüz on altı 
arşın arsa üzerinde ahşap üç l:at· 
ta on iki oda iki sofa, bir tatlık, bir 
bodrum, bir sarnıç, bir kuyu, bir 
muıluklu çe,me, üç balkon, (bi • 
rinci kattan itibaren çıkma var • 
dır) ve kırk artın arsa üzerinde 
kargir mutfak, ve yedi yüz elli· ye 
di, artın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Hilıeyin HOınn B 

9040 Eğrikapıda, Avcıbey mahallesin· 
de, Şitehane caddesinde eıki 56 
Mü ve yeni 66 numaralı yetınif ar 
tın arsa üzerinde kargir iki kattan 
ibaret olup birinci kat, bir oda, 
bir ufak sofa, bir uf ak an • 
tre, bir mutfak bir hala, ikinci 
kat: bir oda, bir sofa, elektrik te1• 
tibatını, bir mütlerek olmak üzere 
iki kuyu ve altmıf bet ar,rn bahçe 
yi havi bir hanenin tamamı. Talia H. 
Bostancıda, Ceariderbent, mev • 
kiinde, Y eniköy sokağında eski 29 
yeni 41 - 1 numaralı yetmiı artın 
•na üzerinde kargir bir kattan 
ibaret olup zemini toprak bir ev 
altı iki oda, bir hala, bir guıülha • 
ne, natamam bir ocak mahalli (bir 

Fatih Mal MQdfJrlfJğfJndenı 

Bedava Bir Otomobil 
Ye ya 

Topkapı'da Fatma Sultan ma
halleıinin Edhem efendi sokağın· 
da 4 No. h hane bir sene müd
detle kiraya verilecektir. Müza
vede müddeti 4 Haziran 932 ta
rihinden 28 Haziran 932 tarihine Bunun bedelini nakden 
kadar yirmi bet gündür. Talip· 
lerin 28 Haziran 932 tarihine 

kazanmak iıterseniz 

mDaadif Salı günü ıaat onda mil
zayede ve ihale komisyonuna 
mOracaat eylemeleri. (2480) 

hemen en yakın F Ü R D acentaaına giderek 

••••••••• tafıilat isteyiniz. ••••••••11 
* [ • • • 3. K. Sa. AL Ko. dan 

---~------------~~~~--~---:~ Tıbbiye MP me•cut 41 kalem tiyacı ayrı ayn tartnacıelerle ve komisyonuna müracaatları . . (394): 
kGhne eıya paıarhkla aablacak- pazarlıkla alınaçaktır. lhaleıi (2451) 
br. ihalesi 13 - 6- 932 pazarteıi 11-6-932 cumartesi günü apiıda 
gUnG saat 16 da komiıyonumuz- yazıla aaatlerde komiayonumuzda 
da yapalacaktır. Şartnamesini al- yapılacaklar. Taliplerin prtna· 
mak iıtiyenler her gün •e pa.- mesini almak llzere her srQn ve 
zarlığa ittirak edeceklerin de pazarlıklanna ittirak edecekle· 
Yakti muayyeninde komisyonu- rin de vakti muayyeniode ko
mun mOracaatlan. (422) (2536) misyonumuza mOracaatları. (417) 

• • • (2534) 
K. O. hayvanab ihtiyacı için Saat 

420,000 kilo arpa pazarlıkla ah- K. O. nun 16,5 
nacaktır. lhaleıi 13·6·932 Pazar 1. Fırka 17 -
....nno ıaat 17de komiayonumuzda Çatalcıt 17,S ·-~ 
a- T • • • yapılacaktır. aHplerin ıartname- ı 
ıini almak üzere her gün ve pa- Edremitteki kıtaat için J<apalı 
zarhkların• ittirak edeceklerin zarf usulile münakasaya konulan 

290,000 kilo kuru ota talip ~ıkma-
yakti muayyeninde komisyonumu- dığrndan bir ay zarfında en niha .. 
za mllracaatları. (416) (2535) yet 3 Temmuz 932 tarihine mü -

• • • Eadif pazar ıünü ıaat 15 de pa • 
K. O. ve 1 inci fırka ve Ça- :zarlıkla alınacaktır. Tl\lipl"rin 

talca Mst Mv. kd'alarının un ih- her gün Edremitteki Satrnalma 

1 Devlet Demlryolları ilanları 1 
1-----~-~~ G8rülen lüzuma mebni, 2 adet lokomotif ile 15 adet muifbtle 
yllk vagonu H.P. dan Filyosa nakledilecektir. 

itbu nakliyata icraya müıait vapurları olan şirketlerle pazarlık 
yapılacakhr. 

Pazarlık, 18-VI-932 tArihine müsadif cumartesi ıoon 1aat 10 da 
Haydarpaıa mağazasanda vuku bulacakbr. Talip olanları~ ıeraiti 

anlamak Oıere mağaza mlidürlOğüne her gün mliracaat edebıleceklerj 
Ve pazarhk güntlnde de pazarhğa iştirakleri ilin olunur. (2495) 
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oda tavansız dır) ve üç yüz on bir 
arşın bahçeyi havi bir hanenin ta
mamı. 

4024 Üsküdarda mukaddema Altuni• 
Sami Ef • 

ıade elyevm Mecidiye mahalle • 
ıinde, eski Kalf açeımesi yeni 
Faik bey mescidi sokağında P.ski 2 
Mü. yeni 41 numaralı yüz otuz se
kiz arıun arsa üzerinde ah,ap iki 
kattan- ibaret olup zemin kat kır· 
mızı çini bir antre iki oda, bir mut 
fak, bir ahır, bir kömürlük toprak 
bir ev altı, bir hala, ikinci kat: 
bir sofa, dört oda, bir hain, alt kıs 
'm pencereli demir parmaklıklı 
üıt kat kısmen pancurlu, bir ıah· 
nıt ve bin dört yüz yetmİ! yedi ar· 
şın bahçeyi ve bahçede fıstık, ye • 
mit ağaçlarını havi bir hanenin Ayşe • H~yriye 
tamamı. ve iffet H.lar 
Sultanıelimde, Çirağhamza ma • 
hallesinde Sakızağacı sokaKın • 
da, eski 20 Mü. yeni 68 numaralı 
dokıan iki ar§ın arsa üzerind" bir 
kat: kirgir iki katı ahşap olmak 
üzere üç kattan ibaret ve altmda 
bodrum, birinci kat: çini ta§hk, 
bir ufak ıofa, bir oda, bir mutfok, 
bir hali., ikinci kat, bir ufak ıof a, 
iki oda, bir sandık odası, bir hala, 
üçüncü kat ,bir sofa, bir oda, bir 
hala, ve yüz yirmi üç arşın bahçe-
yi havi bir hant>nin tamamı. 

1128 Şehzadebatmda Balabanağa ma• 
hallesinde Acemoğlu meydanı so
kağında eski 12 Mü. ve yeni 10 
numaralı dokuz yüz altını• be! ar 
tın arıa üzerinde haricen bir ve 
dahilen kirgir üç kattan ibaret 
bir balkon otuz jki loca bir par3di 
bir sahne ve sahnede on iki oda, 
ve otuz sekiz artın arsa üzerinde 
çini döseli bilet mahalli ve locala .. 
ra çıkacak merdiven camekan ile 
böliinmüş istirahat salonu ve iki 
yüz seluen yedi arşın bahçeyi ha· 
,-i (tramvay ce.ddeıinde methal 
başkasına aittir bir dükkandır.) Mehmet Arif B. 
bir tiyatronun tamamı. Şükriye H. 

Yuliarda cins ve nev'ile mevki ve mü§temilatı yazılı em\·ali 
gayri menkulenin İcra kılınan e.leni müzayedesi neticesinde hizala~ 
rında ıöıterilen bedellerle mü~lerileri üzerine takarrür etmiş iıe de 
mezk6r bedeller haddi liyıkında aörülemediiinden tekrar yirmi 
gün müddetle ilin edilmelerine karar verilmit ve 4 temmuz 932 ta -
rihine müıadif pazartesi günü arttırma bedelleri haddi layıkındd. 
görüldüğü takdirde kat'I kararların çekilmesi takarrür eylemiş vl -
duiundan yevmi mezkUrda nal on dörtten on bet buçuğa kadar 
Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin ~lunur. (2570) 

Çorludaki kıtaat için 81,000 
kilo sığır eti kapalı zarfla müna .. 
kasaya konmu!~ur. 1 - 7 - 932 
cumartesi günü saat 14 le ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin Çorluda• 
ki 61 F. SA. AL. KO. müracaat· 
ları ilin olunur. (408) .(2524) 

• lf. • 

Tekirdağındaki kıtaat için 12,000 
kilo koyun eti kapalı zarfla mürur 
kasaya konmuıtur. lhaleıi 1 - 7 
- 932 cumartesi günü saat 16 d• 
dır. Taliplerin Çorludaki 61 F. 
SA. AL. KO. RS. müracaatları i• 
lan olunur. (407) (2525) . .,. .. 

Çorludaki kıtaat için 60,000 
kilo sığır eti kapalı zarfla müna• 
kasaya konmuttur. ihalesi 1 -
7 - 932 cumartesi günü ıaat 1 O 
dadır. Taliplerin Çorludaki 61 
F. SA. AL. KO. müracaatları ilin 
olunur. (400) (2526) 

•;o :;. .,,. 

Çorludaki kıtaat için 10,000 
kilo koyun eti kapalı zarfla mü • 
nakasaya konmuttur. İhalesi ıı 
- 7 - 932 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin Çorluda 61 
F. SA. AL. KO. müracaatlıuı ilin 
olunur. (403) (2527) 

>.~ • • 

Kilisteki kıtaat ihtiyacı için üç 
aylık ekmek kapalı zarfla miina
kasaya konmuttur. İhalesi 7 tem· 
muz 932 perşembe günü aaat 9 
dadır. Taliplerin vakti muayven
de Kiliıte dağ alayı satın alma 
komisyonuna müracaatları. (398) 
(2564) ..... 

K. O. ve birinci fırka kıtaatı 
ihtiyacı için 3500 kilo soğan pa .. 
zarlrkla alınacaktır. İhalesi 14 
- 6 - 932 sair günü saat 16 da 
komisyonumuzda yapılacııı.ktır. 
Taliplerin !Brtnamesini almaI< 
üzere her gün ve pazarlığa iıti • 
rak edeceklerin de vakti muay • 
yende komisyonumuza miiraca • 
atları. ( 423) (2565) 

:/ 'lo • 

Dördüncü fırka ihtiyacı i~in a· 
lınacak bakır kaplar müteahhidin 
nam ve hesabına pazarlığa kon • 
muttur. ihalesi 13 - 6 - 932 pa· 
zarteai günü saat 18 de komisyo
numuzda yapılacaktır. Şartna • 
mesini almak istiyenlerin her gün 
ve pazarlığa ittirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komiayo • 
numuza müracaatlan. ( 424) 
(2566) 

,.. .. 
K. O. ve 1 inci fırka kıtaları• 

nrn ve Çatalca Mat Mv ihtiyacr er 
lan 20 günlük ıığır eti ile Haydar 
paıa ve Gümüııuyu hastaneleri· 
nin 20 günlük koyun etine verilen 
fiat pahalı görüldüğünden tek • 
rar pazarlığa konulmu~tur. Pa • 
zarlığı 11 - 6 - 932 cumartesi 
günü ıaat 14,5 ta komisyonumuz· 
da yapılacııktır. Şartnamesini al 
mak iıtiyenlerin her gün ve pa • 
zarlığa i~tirak edeceklerin de vak 
ti muayyeninde komisyonumuza _, 
müracaatları. ( 425) (2567) 

'ı" •• 

İ5tanbul ve Beyoğlu Üskiidar 
cihetlerinde bulunan kıtaat ve 
müeıs3esatile hastaneler ve m~k • 
teplerin erzak yem ve ekmek 
nakliyatbrı münakasaaı ka,alı 
zarfla yapılacaktır. ihalesi 16 --6 
932 ~arınmba günü ıaat 11 de ko 
misyonumuzda yapılacaktır. Ta• 
liplerin ıartnc.meaini almak ür.ere 
her gün ve münr..kastya İftirak e• 
deceklerin de teminat l"e t ... J:lif 
mcktuplariie vakti m•ıayyen: :ıde 
komiıyonumuza müracaat lan. 
(320) (2122) 
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fYl BiR VALiDE 
EvlAdınln sihhatini dlltdnen, her 

-hangi bir ı-ahatsaz.bk sebebile zai~ 
düşdüğOnü gören, bu münasebet .. 
le kansız kalan, ittihasız bulunan 
çocukhınna lltif lezzetli ve m·u· 
kemmel bir kuvvet illcı olan 

vermelidir. Her cciancdc bt&\1mar~ '' 
~~~~===::==;~==~ ' 
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~ Dahllt, belsoğukluğu ve firengi ~ 
i hastalıkları tedavlhanesi J 
~ Rıf k;tor Rıza M. i~~~t i 

Adres: Karaköy, Topçular caddesi, Tulumba sokak 
Halep han birinci kat No. 1-2 

_ Muayene saatlerh 9·12 14·20 
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Askeri Lise ve Orta Mek-
teplere Talebe Alıniyor 

1 - 1932-1933 ders senesi için lstanbul'da bulunan Kuleli 
ve Maltepe Askeri Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri 
Lisesine, Konya ve Erzincan'da bulunan Aıkeri Orta Mekteple
rine talebe alınacaktı. 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci sınıfları (1, 2, 3) üncü, orta mektep· 
)erde 6, 7, 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400:500, Orta mektepler kısmmda 200:300 talebe alına
bilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesinden başka 
giydirilmesi, teçhizab, kitap ve sairesi hükumete ait oldağu gibi 
ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

4 - Liseleri muvaffakıyytle bitirenler Harbiye mektebine terfi 
ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet Ordusu için 
zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun
duklifrı yerlerde 1 Temmuz 932 de başlar. Ve Ağustus 932 tari
hinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kahrsa 
ders senesinin devamı müddetince sivil liıe ve orta mektepler· 
den nakil . suretile talebe alınmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu
lundukları yerlerin Askerlik şubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi kayt 
ve kabul şartnameleri Ye muhtaraları bütün Askerlik şubelerin
de mevcuttur. Talipler askerlik ıubelerine ve askeri li.ae ve 
orta mekteplerine müracaat ederek mezkur şartları öğrene 

bilirler. (2810) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Nuruoımaniyede kain 74 numaralı dükkan bir ıeneden üç 
seneye kadar kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. Talip 
olanlar şartnamesini görmelıc üzere her gün Levazım Müdürlü· 
ğüne ve ihale günü olan 13 • 6 • 932 Pazartesi günü de 4 liralık 
teminat makbuz veya mektubile saat on beşe kadar Daimi En· 
cümene müracaatları. (2192) ----Fenerde Haraççı Kara Mehmet mahallesinde Fener cadde-
ıinde 208,44 metro murabbaı arsa kiraya verilmek üzere kapalı 
zarfla müzayedeye konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için 
LeYazım müdürlüğüne ve ihale günü olan 16 - 6 - 932 Perşembe 
günll de 112,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile saat on 
beıe kadar teklif mektuplarını Daimi Encümene vermelidirler.(2301) 

Eminönü Belediye Müdirıyetinden : Meyve hali haricinde 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No. lı ıergi mahalleri icara verileceğinden 
talip olanların şartnamesini görmek üzere kaleme ve ihale ıiinü 
olan Haziramn on ikinci Pazar gOnü saat on beşte encümene 
gelmeleri ilin olunur. (2576) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1932 dedir 

Büyü~ i~ramiye ~0,000 lira~ır 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler ve 20,000 

Lirahk bir mükafat vardır. -··-----·-!-----· 

ır;, V AKIT ın ~ · 

l~üçük ilanıa~~lll 
11!!!!~~1 O defası yüz kuruştur - · 

iş arıyorum - Ali bir mektep
ten mezunum. Vesikam mevcuttur. Is
tanbulda şirketler ve müesseseler nez
dinde veya taşrada tüccar H.tipliğ1, ka· 
siyerlik ve buna mümasil bir vazife arı
yorum. Istiyenlerin Kandilli pastahanesi 
posta kutusu numara 10 Nezihe adresine 
yazmaları. (3026) 

iş ocaAı 
A. Her sınıf işsizlere iş ve istiyenle· 

re işçi verilir. 
A. iş ocağına ortak alınır, Sirkeci 

Babıali caddesi telefon 23495 

Zonguldak 
Belediyesinden: 

Zonguldak•ta yapılacak beton 
arme iskele Haziranın yirminci 
gününden itibaren yirmi bir gün 
müddetle münakasaya yazolun
muştur. Münakasa Temmuz ayı
nın on birinci pazartesi günü 
saat onbeşte Zonguldak Belediye 
Enciimeni huzurunda kapalı zarf 
usulile icra kılınacaktır. Müoa· 
kasaya dahil olacaklarm işbu 
münakasaya ait evrakı l~tanbul 
Vilayeti Belediye Reisliği Fen 
MUdürlüğiinden ve Zonfuldak 
Belediye Riyasetinden bedeli mu
kabilinde alabilecekleri ilin edi
lir. (2498) 

Ayvalık icrasmdan : 
Aynlıkta Fabrikator Hulisi Nuri be

ye borçlu Batuınl zade Ali Riza beyin 
vuku'u vefatı hasebiyle varisleri zevcesi 
Sabiha R kızı M11ide R murislerinin 
borcu için tahtı hacze alınan Bürhaniye 
kazası dahilindeki emvali gayri menkule· 
Jerin snnlıp parayll çevrilmesine karar 
verilmiş olduğundan işbu HAiı namenin 
tarihi neşrinden itibaren 10 gün zarfında 
borç ödenmediği veya bir müraciııt vaki 
olmadı~ı takdirde mahcuz emvali gayri 
menkulenin satışına başlanacağı tebliğ 

makamıntı kaim olmak üzre ilAn olunur. 

lstanbul 7 ci icrasından : 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve furuh

tü mukarrer iki adet Ayintap kilimi ve 
bir Anadolu halısı ve bir müstamel Ze
nit suti işbu haziranın 14 cı Salı günü 
Sultınhamamında Yeşil direkte 9 N. lu 
kahvede saat 9 dan itibaren bilmüzayide 
parayıı. çevrileceğini ilA.n olunur. (3109) 

Sekizinci icradan : 
Bir borçdan dolayı mahcuz ve para

ya çevrilmesi mulcarrer sinema makınası 
ve kanepe, sandalye ve saJre 14 Haziran 
932 salı günü saat 9 dan 10 nıı kadar 
Beyoğlunda Istik!Al caddesinde Saotıral 

sineması önünde açık arttırma suretile 
sanlacağı Han olunur. (3111) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili Hastahklar MUtehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lstnn
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene ve tedavi eder. Telefon: İs· 
tanbul (2. 22398) 

YAKmT-
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yıı.zı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Istanbul Vakıt. 

~n=e==ş=a=rt~l~a=r=ı:;;;;;:::;;;;;::======~ 

1 3 6 12 
Dahilde l 50 400 750 1400 
Hariçte - 800 1450 2700 

Aylık 
Kuruş 

~ şartlarımı:ı:: 
Resmi Hususi 

Satın 1 O Kş. 12,50 Kş. 
Santim• 20 ,. 25 

KUçUk llAn şartlarımız : 
1 2 J 4 1-1 O Uefalık 
30 50 6 5 7 5 100 Kuruş 
A-Abonelerlmizln her üç aylı· 

3 ğı için bir defa meccanendir. 
B - 4 satın geçen ilAnlıırm fazla 
saurı için 5 kuruş zammolunur, 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet .Asrrn. Umumi 
Neşriyat müdürü: Refik Alnnet 

Türk 

Zerinin en 

büyük vazii esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Yetiştirmek~ 
Ohalde deırhal 

Ziraat 
aakasındaa 

Bi~ Hllnll 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

1. - Azapkapı garajına çekilmiş olan Berliye marka binek 
o:omobili; 

2. - Cibali Levazım amban sahilinde bulunan iki buçuk varil 
kara boya; 

Mezkur otomobil ile kara boya satılacaktır. Taliplerin bunları 
mahallerinde gördükten sonra (% 7 1-2) teminatlarıoı hamilen 
pazarlık için (13·6·932) pazartesi günü Galatada Mübaya komİS" 
yonuna müracaatları. (2160) 

, 

Kiralık Şerbetçilik Mahalli 
Eminönü Mal Müdürlüğünden: Eminönün'de Reşadiye cadde

sinde lstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğü dairesinin alt katın• 
daki şerbetçilik sahı yeri bir ıcne müddetle eski senelik kirası 
olan 75 lira üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. 
ihalesi 30.Haziran-932 Perşembe günü saat 14 de yapılacaldır. 

(2558) 

Tarih el kitabı için kolaylık 
····••:••······ _ ....................................................... ·-······-·-····-···-----. ~ . 
~ ! 
Si lstanbulda Ankara addesinde "Vakıt,, Gazetesi idare i 
H Müdürlüğüne ••• I; 
:ı .. 
H Efendim, 
r 
:i Adresime bir cilt Tarih el kitabı yollayınız. Bedeli c " . ii (100) kuruş postayla gönderilmiştir. i 
~ : 
:: isim : ·----.. ·--···· .. ----.- : p 5 
:: Adres: ··--·····--·········· .. ··-_... ... _______ 5 " : 5i - : 
=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::.::::::::: 

Yukarıki parçayı kesip gönderirseniz adresinize bir cilt Tarih 
hemen iÖnderilir. 

~'--------------------------------~ 
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Parasız Yerilir 
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.......... ııı.....,..unııı ... 

ttayvan - Şu kadınlar ne tuhaf olurorlar •• lnAn olan koc· 
la•ına kendi ellerlle bir bardak su vermezler de hergUn biz. 
avuçlar1nda rem redlrlrlerl •• 

' "inıııııuııııııııınııııııuıuıuınıııı~w----r-ıııMıııı.•ııınını~==~':wıaınıuıııııHHIWllH11ııı 

: S k i Mlldllr klt'be çıkışh: 
ICB ar - Aşkolsun yahu .• Aşkolsuo. 

Güpe gündüz, horlıya horlıya 
Bir kaç gOn evvel, haYaiyat uyuyosun ha? .. 

mutabassı Fahn efendi Hz. (on· _ 11 ••• 
beı ıenedir bu kadar 11cak gu· - itiraf et, itiraf et.. Hatta, 
rfilmemiıtirf) dediği zaman, ken- 0 kadar müthiı horluyorsun ki, 
di kendime: ( galiba iistat dal- gllrültünden beni bile uyandırdın! 
rınlıkla koltuğunun altına koy· ...-....,..... 
duğu dereceye bakmış. ! ) diye Çifte dua 
gUIDmsemiıtım.. meğer gaflet Dilenci ile bir genç kız ara· 
onda değil, bende imitf sında : 

Ikı gOnden beri, sıcaklardan - Küçnk Hanımcığım ... 
adam akıllı feryadı verdim. Hal- - inayet ola .•• 
buki, bu kış soğuktan donan - Kllçlik Hanımcığım, fakiri 

1 Yerli çiçekler 1 
Ağaç devrUince dallannı pag eder

ler-
• • • 

Kulübede gülmek, .aragda alla • 
makt<RI iyidir I 

• • • 
lld kadının bUdlğlnl, bütan memle

ket bUiyor demektir .. 
,.. . . 

Bir kız, on beı '1/4fUUlagken kimi 
t.terıe, yirmt.lnde kim t.ter1e, otu -
zunda ldm olursa vanrl 

• • • 

rhıım11mıı111111ın1111ı1111 
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( VAKIT'in ııatesl J 
L1111ıı1111ıınnı11111ıtmıııJ 

Herkese doat olan ldmaeye duet de ı 
ğlldir. 

• • • 
Allah cevizi verir ama kahulunu 

kırmaz .. 

• • • 
Kuguga tükür~: Gün gelir ıugu

nu içersin/ 

• • • 
Dllşünmeden ıöz ıöylemek nişan 

almadan ıildlı atnuya benzer/ 
• • * 

iman, tam ek~k aahlbl olunca, 
ı-iğniyecek difi kalmaz/ 

ÇiMDiK 

Ne •aadetl 
Genç kızla delikanlı aruında: 
- Ben, ev itlerinden biç 

ınlamam •• lıterim ki biltiln bun
lara kocam nazaret etsin •• 

- Ben de tamamen sizin 
gibiyim .• 

- Ben, pek evde oturamam .. 
Sık sık ıokağa çıkanm.. Ôyle 
harekihma kanııldığıoı istemem •• 

- Ben de aynen bu tabiat· 
teyim .. 

- Ben 161 dylemesini se
verim, fakat dinlemeaiui biç sev• 
mem •• 

- Ben de! 
- Ben geceleri ıeç yatar, 

gündüzleri geç kalkanm.. Fakat , 
evin içindekilerin beni taklit et
lerini asla istemem •• 

- Ne tesadüf. Tıpkı benim 
tabiatamdasıoız. .. ' 

Bu muhaYereyi dinleyen oğlan-

Erkek - Niçin hiç durmadan clgare lçlrorsun? 
Kadın - Dumanlar1n arka•ından ba,ka bir erkek gibi 98--

rUn~orsu11 da ondan 1 
nı11ıııınıııu111111ııımııı1111ın111ınmıııı11111111ııııı11ıı111111ııı11nııııı11111111ınmııııı111111ııııınA1111111111ıııııııı11mıı111ııınııııı111111ıııırınııı1111 

Dünya teraine 1 1 
Balo veriliyor. Salon kalabalık. : Asker 1 

Karf! masalardan birinde müte- _ _ 
_madiyen çapkın kahkahalar atan . 
bir genç kız Yar.. ~ehm.et • Be~, .H~n _Beym 

Ortada daaıeden bir çift, tam eY1ne mıaafir .. gı~mlf ti. Eıkı dos
bu aq•eli maaamn 6n6nden ge- tunu 16rmek ııtıyordu. biiyük ve 
erken erkek ıoruyor: Ç~feklerle ~üslli bahçede karıııına 

ç - Kuzum bu kliçük hanımı pııamalı bır genç çıktı: 
t nıyor muıunuz? . -. ~uyurunuz efendim •• Kimi 
• H . k k h ? ıatedımz? - angı liçll anımı . . . 

- Şu billur gibi gülen tazeyi.. - Huan Beyı ıstıyorum yaY. 
- T an1rım... ram. •• 
- Kimdir? - Bet dakika iıtirabat buyu-

runuz.. Babam sokağa çıkb, tim• - Annemi.. 1 • 
di ge eceıs: .• 

.Ucudumu, iri bir buz parçası akı zın anneleri memnun ve mili· Otelde, mtııterile garson 
gibi aüneşin altına bırakmıya - • • • • • • • terih bır tebeullmle biribiriain DUfU•Or: 

geçme ••• Mazeret 
Karıılıklı oturup ıubbete bat

ladılar: · 
ko- - Demek ıiz Hasan Beyin 

- Küçük Hanımcığım, Allah , 
•bd. trnittim.. ne mümkün! sevgilini bağıılasın.. On para kulağına fısıldadılar: - <>;lum, iyi ama, bu yatak 

Gece, aababa kadar, ıu dolu - Görlyor mısınız hemıire?.. çaqaflan tahta kurusu lekeai, 

çocuğuıunuz 6ylemi?.. Mapllab, 
mapllab •.• Hanfi mektebe deyam 
ediyorsunuz bakayım? 

1_ ver .•• 
.:oca bir Göksu küpü gibi, her - Benim aevgilim filin yok.. Evlltlarımızın ahliklan tamamep pire teni içinde •• 
tarafımdan tırıl ıarıl terler !lıza- Allah versin.. biri birinin ayni .. Meıut olacak· - Aman Beyim, siz onlara 

- Sanayi nefiıeye. • 
- Ali... Demek ressam ola· 

ralc yatağın içinde oflaya pOfteye - Ôyle ise size de Allah ları muhakkak .• Derhal dOjiln- gilndllz g6zile bakmayınız. Gece 
>ııvarlanıp duruyorum.~ versin kilçük HammcığunJ , le!ia;ıi Y!,Palım!.. ~jç belli olmaz 1.. 

cak11nız? 
- EvveL. Niyetim 6ylel 

Pireler, çeYik süvariler gibi •••••••••••••••••il•••••••••••••••••••••• Bilmece Maabk 

- Kaç yaşındasınız? 
- On dokuz.. 

Yorganın kıvrımları arasından iki kişi arasında: - _ .4.nneciğim .. 
llıanialar atlıyarak, tahta kurula· _Biri karanlıkta i}:._t~ 1 ı ~_~. 

- Ooo.. Askerlik çaiı relmiıl 
- Aıker)ik mi?., Ne münase• 

rı korkunç tanklar gibi yaabk yürür, görür .. öbürü -. ~ 
llınaeklerini yuvarlana yuvarlana ayduılıkta yürür, gör 
'tarak ve ıivri sinekler mütbit mez .. Nedir o bili 
bir ta•yare filoıu gibi tepemde - Onu bilnıiyecck 

' ne var'! Karanlıkta 
dolaıarak bana rahati, huzuru, yürüdüğü halde yö-

"Ykuyu haram ediyorlar.. ren, kimseye çarp -
EYin içeriıi bir hamamdan mıgan, tünel.. A y -

L ı___ D k dınlıkta yürüdüğü 
·-~z. aıemeler, ızgın mer-
... halde görnıiyen, her 

erler gibi ayaklanmı yakıyor. kese çar6an, tram -
l'avan, buğulu bir kubbe halin- liay! .. 

de. Duyarlardan adeta sıcak du- Ma~allah 
lbınlar çıkıyor.. Baba ile çocıık a -

y raaında: 
~ aza fukariı babası derler.. _Oğlum, gene sı-

e yalanl.. Hiçbir mevsim fuka- nıfta kırk ikmci mi • 

taııın değildir: Buzlu ıerbetleri, sin'! 
ittin sahilleri, banyolan, açık - Bayır baba .. 
ot - Aferin yavrum. 
~011ı_obilleri, beyaz kanatlı kot- Kaçınc111ın bak:ıyını? 
-.:rıle, yaz da kıt gibi yalnız - Kırk üç!ir.cü - - Kocanla ilk kavgayı izdivacından ka~ gDn sonra rapb11? 

linin dostudur: güm.. Bir talebe dafıa - Dört ay evvel ı .. 
b Akbaba geldi! 

....... 3 

- Ne """ kızım'! bet efendim?.. Beni askere al-
- Bana bir bebek · -' · · • ma&ıar ••• 

al.4na.. - Neden yavrum?.. Sen bu 
- Bebeğin var ıia utanın eYİidı dejilmiain? · 

kızım.. Elbette mukaddeı askerlik va• 
- Bit tane daha zifeİini ifa edecekıin •• 

ütiyorum.. - MaatteesıDf buna imkin 
- öteki eskimedi yok? 

ki.. . . - · Neden? .. · Rahatıızmı11n? 
- Olıu.n.. Bak, ben _ Havır.. Rabataiz dejilim. 

de eskimedim ama, kıuıiı! • 
sen kendine bir be -
bek daha doğurdun ' 

Adamına g6re 
Hanım eıkl kafa .. 

Hizmetçi asri.. lla • 
nım 110rdu: 

- Ku, ıen erkek
ten kaçmıl/Or nw -
ıunt 

- Züğürt., çirkin 
bir Jeli olur1<t kaçı -
poruml .. 

il 

Kamber 

iki• arzu .. 
· Hanım, o'.dukça çirkin Ye geç• 

kindir.. Berbat bir sesle prkı 
ıöylOyor: 

- Bnlblll olaam, kona da bU. 
sem dallara •• 

Bey, kendi kendin~ içindea 
mırıldanır : 

- Ah, ben de bir •vca ola
bilsem 1 

~ K B A B A Sayfaları Haftada iki 6ündür : Pazartesi, Pe~şembe 
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- Ne o Necdet! Bu somurt- Maamafih olan hadiıeye ka-

kanhk neden? Seni daima şen dar ne yapsa hoşnma gidiyordu. 
görmeye alıştık. Doğrusu bu hal Birkaç gün enel babasının Göz
ıana iç yakışmıyor. tepedeki sayfiycsine taşındılar. 

- Bırak allahı seversen .. Ni- Ben de birkaç gün kalmak jçin 
ıamm bozuldu. · oraya gitiim. Nişanlım ile bera-

- Sahi mi? Eh, sıkılmakta ber gezintiler yapıyor, türlü ha· 
hikJısın.. Ne ise elbet bir baş- yallar kuruyorduk. Onu se•i
kasım buluraun. . yor ve çok mesut bir istikbal 

- Bir daha evlenmiyeceğim. tasavvur ediyordum. Heyhat 1 
- Liftır o... Mütebesaim, Bir ikindi vakti bazı yazıla· 

rfizel bir çehre görür görmez nmı tamamlamak için odamda 
bu karardan vaz geçersin. kalmıştım. işim bittikten sonra 

- Moda değişmeı:se, kararı· bahçeye indim. Bahçenin tenha 
mı bozmıyacağım. bir köşesindeki küçük bir sırada 

- Ne moda1ı? birisi, sırtı benden tarafa dönük 
- Saç kesme dedikleri ma- oturmuş, sigara içiyordu. 

nasız moda. Kadınları gillünç, - Sevgili Namiye! Mutlaka 
müstakbel saadetimizi düşünüyor! 

biçimsiz yapan o menhus moda Diye mırıldanarak, usul usul 
yok mu? yaklaştım. Omuzlarından yakala-

fıte o değiımcdikçe evlenmem. dım, enseıinden hafifçe öptüm. 
- O nasıl llkırdı? Avrupada, Aıizim, işte facia! Bu mu-

Amerikada bOtün kadınlar..... habbetli ok,ayışıma mukabil ıid-
- Ne dersen de. Kesik saçlı detli bir tokat yedim. Dört kiti 

bir kadınla kat'iyye2 evlenmem. birden bağırışıyorlardı : 
Nefret ettim.. Nefret.. Baııma - Bu ne rezaleti edepsiz he-
ıeleni bir bilsen, ıen de bana rifl 
hak verirsin? Bu hali g3renfer, bana karıı 

- Anlat bakalım 1 ateş püıkürüyorlardı. Namiyenin 
- Niıanlımı tanırsın. Nazik, annesi. hiddetle haykırıyordu : 

ııüzel bir kızdı. Her noktada an- - Senin ne ahlaksız olduğunu 
bana söylemişlerdi de inanama: 

laııyorduk. Ne yapayım ki o da mışbm. Şimdi iş anlaşıldı. Za-
bu menhuı modanın esiri oldu. 

vallı evladım az kalsın nara ya-
EYleneceğim kız, bütün emsali nıyordu. l:Iemen defol bir daha 

gibi sllı melirıkhıı olabilir .. Fakat gözümüze görünme! 
bukesik saç modasına esir olma Mes'eleyi anlıyorsun ya? 
sını artık boş görmeme imkan _ Hayır anlıyamadım. Bir 
kalmadı. Namiye aaçlarını keı- erkeğin niıanlısını öpmesi gayet 
tire kestire alagarson şekline tabii bir şey, değil mı? 
ıokmuştu. Ensesi tıraşlı, ıaçları _ Evet, fakat nişanlısını öp-
parlak bir baş, tıpkı bir erkek mesl l 
baıı, bundan başka erkek ve - Peki, öptüğün kimmit ? •..• 
kadının mü1avi olduklarını iıbat Başka bir lnx mı ? 
için yakalı, kolluklu gömlekler - Hiç değilse öyle olsaydı. 
giymeğe, kıravatlar takmağa baş- Değil, azizim, değil. Nişanlımın 
ladı. Sigara tellendirmeyi do adet erkek kardeşi imiş. Kesik saç 
edindi. benzeyişi, beni aldatmış l 

I Memlekette V AKIT 1 

Havzada .un fabrikaları 

Hawzadan bir manzar11 
S'111Uun Auaual mllhabirimi.zden: 
Size bu mektubumla Samsunun en 

~it ve dilber bir kazası olan llavza
nm un f abrikalarmdan bahsedece -
ğim. 

Kaplıcalarile, tarihi ehemmiyeti -
le meşhur olan bu güzel kazaya bu 
gün her şeyden evvel bir san'at me.m 
leketi demek daha doğru olur. Çün -
kü, bUtlln Karadeniz sahillerinin ve 
.dahilden bir çok şehir ve kasabalan
mızm u:n ihtiyacını tatmin eden Ha.,·
za dahilindeki büyük un fabrikaları-
dır. Havzanın cenup istikametindeki 
(Çeltek) boğazına yerleşen bu faLri
kalann atları şunlardır: Teşvikiye, 
lstikamet, Şeref, Beşgöz, Seki~öz. 

Udik kaza..,mın şarkında oldukça 
büyük bir gölden nebean eden ve 
Havzanın cenubunda.ki {'-eltek boğa
zrnı geçerek daha ilerde Yeşihrmak 
nehrine ıkanşan Resakan deresi gerek 
bu fabrikaların, grek aynı istikamet-
te bulunup Merzifon kazasına ait o -
1an (Clniviz) ve (Meserret) fabrib.-n -
lannın deveran faaliyetini temin et
melded ir_ 

Gerçi, bu fabrikaların makine ve 
.(Şar) larr henfüıı: sfstembd değiştir -

J miş değilse de bu ihtiyacı takdir e -
ılen :f'2brika sahipleri yeni sistemlere 
lema:t 1.U eden teşbbüs ve harekdler -
de bullln.Dlaktadırlar. 

Her f abrikanm kendine mah ~us 
bir randmanı vardır. Bunlann en 
kuV'Vetlisi Sekizgöz ve Teşvikiye fal>
rikalandır. Bu fa.brikalarm malları 
piyasada diğerlerinden daima fazla 
satılmaktadır. 

Bu fabriknlann işlediği buğday -
lar, randmanı kuvvetli olan l\lerzi -
fan, Çı0rum, Amasya, Zile ve havali -
sinin mahsulleridir •• 

Kışrn sulann donmasr, tamirat, ve 
tatil gibi zaruri sebeplerle senede an 
cak 300 giln işliyen bu fabrikalar, 
mal bulduklan ve muntazam isledik 
l~ri takdirde senevi on altı ~ilyon 
kıloyn yakın un ~ıkarmaktadırlar. 

KlSA HABERLER 

1'E1''l SEFERLER - Tramvay &irl<etl 
yeniden Ortaköy - Beyazıt ve Beşlkta'} -
B(lyıızıt anısında tramvay seferleri llıdaıı 

ctmı,ur. 

JlF.LEDtYEDE TF •• A'OTLUK - Bdcdlye 
11)(\_nıurlanna alt tı'knUt knnununun ret'l,,c • 
dilmesi ll:z.erlne beeldlyc yeniden bir tc-knllt 
nlzamnnmcsl hıızırlamıya b::ıslamıc;tır. 

ınmUZL'\. l\IÜCADELE - Sıcak hılva· 

lıırda kuduz vukııatı r.oğnldıtı hll7.arr dlk -
lcate nhnarnl>, temizlik Işlerl)le uğrn,nn 

bütün amelelerin baaıbof klipcklerl ynkıı.la -
malan ve Oldilrmelerl belediye tıırarmdan 

alikadar memurlara emrcdl1m13tlr. 

Şimdi tatil günlerin de, serin 
bir yerde oturarak eğlenceli O· 

yuolarla pek gllzel vakit geçirilir. 
Size aylarca, tnrın tlirln oyunlar· 
dan babıettik. Bunlaruı bir kıs
mı salonlarda, bir kısmı da açık 
yerlerde oynanabilir. Bununla 
beraber yenilerini de öğreteceğiz. 
lıte buiün bir tanesini yazıyoruz. 

Oyuncu kaç kiti olursa olsun; 
bir daire şeklinde oturulur. Her 
kes bir çiçek jsmi alır. Şayet 
iıimler yetişmezse renkler çogal· 
tılır. Meseli kırmızı karenfil, be-
yaz karanfil, san karanfil .-e 1&· 

ire gibi. 
Sonra oyuna başlanır. ilk baı-

layan yanındakine: 
- Ah derdim var 1 
Der, !'anındaki sorar ı 
- Kimden? 
- (Meseli) beyaz gülden l 
Bayaz gül kimin ismi ise o 

hemen cevap verir : 
- Ah derdim var. 
Der. (Beyaz glilden) sözOnfi 

söylemiş olan 
- Kimden? 
Diye soracakbr. Eğer beyaz 

gill, cevap vermekte geçikirse 
ceza olarak •'Bir benekli,, ismini 
alır. 

-Yani, bir benekli beyaz olur. 
Bu b<Syle de•am eder. 

Üç benekli olduğu halde yine 
vaktinde cevap veremiyen oyun
dan çıkar ve nihayette bir ceza 
alır. Tabii bunun için bir "allmet,, 
vermeğe mecburdur. 

Yüzen köyler 
Fil pin adalan ahalisi· pek ka

rışıktır. Yüzlerce adanın içinde 
oturan hertürlü cinse mensuptur
lar. 

Fakat Sulu adalarında bulunan 
lar hepsinden daha garip insan
lar adada oturmakta ziyade de· 
niıde bulunrlar. Daha doğrusu 
kara çıkmazlar ve çıkmaktan nef· 
ret ederler. Bunlara Bajaos der· 
ler. Hatta deniz çingeneleri de 
denir. 

Bu adamlar büyilk ağaç göv-
delerini oyarak bir nevi kayık 
yaparlar. Her kayık bir ev de
mektir. Burada bütlln bir aile 
ikamet eder. Yatak odaıı, mut
bah hepsi burada bulunur. 

Bajaoslar çok cesur insanlar· 
dır. Kayıkları muhitin uzakla· 
rına kadar ~derler. Balık ile 
geçinirler. 

içlerinden biri ölünce içi oyul
muş bir ağaca koyarlar. Etra
fına ağır cisimle bağleyarak uzak 
denizlere götürüp atarlar. 

Vel değirmeni 

Artık tatil zamanları geliyor. 
Sizi faideli bir surette meıgul 
edecek vasıtalar bazılayoruz. Me
ıeld yukarıdaki resme bakarak 
ince mukavvadan bir yel değir
meni yapabilirsiniz. Bunu tecril
be ediniz. 

Bir hırçınlığın cezası 
1 - Fındık 

çok hırçın bir 

köpektir. Boncu
ğu gördüiü za
man arkasından 
koıar, bir daki· 
ka rahat birak-
maz. 

2 - Zavallı 

boncuk, fındık· 
tan kurtulmak 
için masaya tır

manıyor sepet 
içine saklanıyor. 

3 - Fakat 
fındık, arkasını 

bırakır mı? O da 

masaya tırman

maya çalıııyor. 

4 - Nihayet 

ıepete kadar çı· 
kabiliyor. LAkin 
boncuk brnakla
rile onu fena bir 
·nziyette yere 
d01Urilp kaçıyor. 

\. 
I ::, . ' 

5 - Şimdi boncuk pek memnundur. Bıyıklarını dikerek dllfma• . 
nma bakıyor. Neden mi? Çünkü fındık fena bir vaziyelt6 yere 
dOşerek ölmllştilr. 

1 Faydalı Bilgiler 1 
Gelincik şerbeti 

Bu mevıimde kırlar türlü tnr-
16 çiçeklerle ıüslenmiştir. Hele 
gelincikler, kırmızı, göz alıcı 
renklerile ne güzel bir manzara 
vücuda ielirirler. Fakat tabiat 
bunları, yalnız güzeHiklerini gör
mek için Yücuda getirmemiştir. 
Her çiçekten türlü tnrlü istifa
deler temin olunabilir. Me.ela 
gelinceklerden inıanın içine fe
rah ve serinlik verici bir şerbet 
yapmak pek kolaydır. 

Kırda gezerken topladığınız 
ıelinceklerin yapraklarım ayırınız 

diplerindeki siyah k1S1mları çı
karınız. Sonra hepsini büyücek 
bir kAıe içine koyar biraz da li
mon sıkarsmız. O gece olduğu 
gibi bırakınız. 

Ertesi günü bir ıüzgeçten ge
çirince gayet güzel kırmızı renkli 
bir ıu elde etmiş olursunuz. Bu 
sudan bir miktar bardağa dökün 
içine kAfi miktarda su katıp şe
ker atar, afiyetle içersiniz. 

Çok nefis bir şerbet olduğunu 
göreceksiniz. Fakat ne yazık ki 
bu şerbeti saklamak kabil de
ğildir. Hemen ayni günde içme
lidir. 

Üynıyan kibrit! 
Y anmıf kibrit çöplerini at

mayınız. Söyliyeceğimiı bazı o
yunlar için size lizım olacak. 
l~te bir tanesi : 

On tane, yahut onbeı tane 
kibrit çöpü alın. Bir masa üze
rine evveli birini ufki olarak ko
yacakıınız; sonra bir diierini bu
nun üzerine ve amut olmak ıar
tile yerleştirecekıiniz. Amma o 
suretle ki çöpün büyük bir kısmı 
bir tarafta, küçük bir kıımı di
ğer tarafta kalsın. 

Sonra bu küçük kısmın ucuna 
diğer bir çöpün ucunu birlef tirin. 
Bu DçUncilnDn tam ortasına da 
bir dördüncünün ucunu koya
caksınız. Dördüncli çöpün orta· 
ıına beıinci çöpiln ucu gelecek 

1 Şen Fıkralar 1 
Coğrafya dersinde 

Hoca Hanım talebeaine sualler 
soruyor: 

- Söyle bakklım Sulhiye, 
dünyada kaç kıt'a Yardır. 

- Avrupa • Asya , Afrika 
Amerika, Okyanoıya. 

Peklli yavrum bunların hangiıi 
en eski bir kıt'adır. 

- Amerika efendim. 
- Neden? o, en sonra kqfo-

lunmadı mı? 
- Öyle hoca Hanım, fakat 

Avrupalılar pek çabuk eıkittiler. 

Yeni bilmecemiz 
1 -1 2 

2•-+-.. 3 

3 4 5 
4 

s 
6 

7 -
Yukaridan aıağıya : 
- 1 Mekteplerde artık bitell 

ıey 2 - Ak ciğer 3 - Maoıtd 
bir söz 4 - Eski bir TOrk kaf' 
mi 5 - Bir av köpeği. 

Soldan sağa: 

1 - Bir harf 2 - Erkek 3 "' 
Ak ciğer 4 - Sazdan yapıJaO 
kap 5 - Baba 6 - Ayakları" 
yerde bıraktığı niıan 7 - Bit 
harf. 

V akıt bilmece 
kuponu 

9-6·1932 ~ 

==================::::::~ 
ve böylece devam edecekaioiJ.t 

Elinizdeki çöpler bitince rnel" 
lee de kalmaz. Artık ıon çöpD' 
ortasına parmağmııla biraz bısb 
bıtınız mı başta olan tek ç# 
hemen kalkıverir. ElektrikleDJllif 
gibi ... 
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Haberler 

Operet salgını ! Güzel san'atlar 
akademisinde 

Genç amatör Güzin H. sahne haya
. tına nasıl başladığını anlatıyor 

ııtı'Cazbant Richard Tnuberin Kadın- -

Güzel san'atlar akademisi 
mimari şubesi, 1932 senesi me
zunları şerefine 16 haziran 1932 
perşembe günü saat on sekizden 
yirmi bir buçuğa kadar Park ote
linde bir danslı çay tertip etmiştir. 
Bu toplanışın mükemmel bir şe
şekilde olması icin gençler azami 
gayretlerini sarf etmektedirler. 

ta inanma parçasınr ça1ıyor. Tabii 
ladınlara innnmıyan ben değilim; 
~ur tenör Richard Tauber .. :Mu -
.. tabrm bir kadrn ama, ben onun 
liılerine inanırım .. 

ita GUrln Hanım, Suat Hanrm, Kevser 
nırn, Nurullah Kazım bey, Baha 

lfuıusi bey ve ben hep bir arada ota
llıyoruz.. Gil2.in hanrmln mülakat yap 
~ak iı;in fırsat koJluyorum. Ama bu 
:işıe mümkün değil gibi .. Affeder
}i ı az daha unutuyordum; hu gün 

UtuJlah Kazrm beyin nişan ntera -
8İtıi var. Bu münasebetle bir suare 
~ttip edilmiş. 'J'abii bütiin ar.kndaş
dltftır çağırmış; .bilhassa sahne arka 
ı;:ıannı" Ali Zühtü ve Müçteba Sa-

attin beyler aileleriyle beraber 
~lonun bir tarafında, aralarında gl1 
~ eğleniyorlar. Öbür tarafta Sel -
h..,_harum, Sadi, Em·er, Ali, beyler 
:~vermişler yavaş yavaş hi r 
tYler konuşuyorlar. Her halde g-enet 
)'a tisini çekiştiriyorlar. Bizi.m mnsa-

gelince: Daha ziyade bekarlar top 
larunış... 
b Bu Strada cazbant e\'Velce ~aldı
d Pa~.çayı bitirmiş; bir vals çalıyor-
1,~· Guzin hnnnla dans ediyoruz. l\lü
;'4t yapabilmek için bundan iyi 1 

tsat olamaz. Hemen bahsi açtım ... ı 
- Fakat azizim, dedi, ne söyliye

~fiın?" 

Genç amatör Gl!zln H. 

) aşları isimli bir piyes daha hazır -
Jıyorunı. 

- Darülbeda)i n amatör arkadaş
lannızdan kimleri beğenirsiniz? 

Davetiyeler, mimari şubesi 
Talebe birliğinden tedarik olu
nabilir. 
Fener Ydmaz spor kulUbUnde 

Fener Yılmaz spor kulübü bu 
ayın on beşinden sonra yazlık 
sahnesinde aza Ye ailelerine bir 
müsamere tertip etmiştir. Müsa· 
mere Nurullah Kazım Bey tara
fından idare edilecektir. 

Vefa mezunlarının 
mUsameresl 

Vefa orta mektebi 1931-1932 
senesi mezunları pek yakında 
Tepe başı belediye tiyatrosunda 
muallim ve ailelerine bir veda 
müsameresi 'Yereceklerdir. 

LAlell gençler birliği 
Laleli apartmanlarında bulu

nan gençler aralarında birleşerek 
- Darülbedayiden Nire Nir ,.e Laleli gef'lçler birliği namında 

Bedia hanımlarla Talat ve Behzat içtimai bir teşekkül yapmışlar 

beyleri amatör arkadaşlar arasında ve C. H. F. Beyazıt nahiye mer
trajedilerde Müçtcba Salıihattin ve kezinin himayesine girmişlerdir. 
Daha Hulfisi, lkomedilerde Ali Zühtü, Vefa-Kuml<apı tenezzUhü 
Enver ve Nurullah Kazım beylerle Vefa - Kumkapı idman yurdu 
ilk sahn~ye çrl,tığı halde çok muva(- tarafından 17 Haziranda bir de-

d - Ben size sualleri sorarım siz fak olan Kevser hanımı ~ok takdir niz eğlencesi tertip edilmiştir. 
t söylersiniz.. ederim. Bu gezmiye lı."Ulübün azaları iş· 

- Dans ederken mi azizim.. 
- Eğer sizi rahatsız etmezsem .. 

hı - En iyisi azizim yerlerimize o
l'duktan sonra_ 
- Teşekkür ederim .. 
l>ans bitmişti; Güzin hanımla be

ll.f>er yerlerimize oturduk. 
d - Gü1.in hamm, eğer müsaade e
erııenh suallerimi sorayım .. 

>o - Hay hay Melih bey sizi dinli -
ııun. 

>o - sahneye 11e zamandan beri ~ıkı-
tgunaz ve hayatınn? ~ 

-. Güzin hanım şöyle bir düşündü: 
~kahve rengi gözlerini bana çcvire
ı.,._- baktı, hafif gülümsedi ve söze 
~1adı: 

""" - lDc sahneye on dört yngımda 
"•tıf ıı.... ~ ' "e .. ~ sene evvel çıktım. Fakat sah 
tte'J'e Çıkmak hevesi bende tam on se-
~elinden ibaşladı • 

>t 'rabil bu fikrimi ailemden kimse
~ ~adım. Bir gün mektepte ar -
,haşıanm bana Topkapr gençler 
% !elinin bir davetiyesini Yerdiler. 
~tırn. Müsamere Jıoşurna gitti. Er-
~1~af'ta az~. ya~~ı.~rm .mahfe! arka
beıı· l"Imda gordugum dk samimiyet 
l'd 

1 
onlara kopmaz !'abıtalarla bağ-

ı, 

- l\lem'1c1cetimizae yeni başlı}·an tirak edecektir. 
operet hat..1iında fikirlerhıiz nedir? Tevfik e. iyi oldu 

Burada Güzin hanım gayrı ihtiya. Galatasaraylı Tevfik Beyin son 

ıi güldü Ye: Fener-Galatasaray maçıoda kolu 
- Vallahi azizim ne söyliyeyim, 

operet salgını memleketimizin her kırılmış ve hnstaneye yatırılmıştı. 
. . . . Te.!ik Beyin eli iyi olmuş ve 

tarafına sarı hır hastalık gıbı yayıl-
mıştır. Bundan iki üç sene evveline hastaneden çıkmıştır. 
kadar hangi tiyatroda hangi sinerra- Yeşll Hlllilll gençler•n lenezzUhU 

Geçen Cuma günü Yeşil da bir facia bir haile oynar. ht'r~es 
oraya koşardı. Halbuki şimdi öyle Hilal cemiyeti Yalovaya bir te· 
değil. Halkın ruhunu piyeslerden zi- nezzüb tertip etmiştir. Tenezzüh 
yade operetler, komediler daha çok çok eğlenceli geçmiş, bilhassa 
okşuyor. Eğer böyle giderse memle- bu cemiyete mensup gençler bir 
ketimizde yeni lıaşlıyan operet sal - çok spor faaliyetleri icra etmiş
ğınr birkaç sene zarfında yıkılmaz lerdir. 
temelle~ atac~n_ı zanne~iyorurn: . Heybeliada gençler birli@i galip 

- Fılm nrtıstı olmak ıster nusı - Heybeliada sahasında Cuma 
niz? Ve fikriniz? günü I<umkapı - Vefa kulübü 

- Dünyada belki en büyük emelim futbol takımile Heybeliada genç-
film artisti olmaktır. Hem de nasıl k 
biliyor musunuz? Şöhreti bütün ci
hana yaydan bir san'atkar olmak is-
terim. Fakat şimdiki halde değil. Çün 
kü Tüııkiyede film sanayii yeni baş
ladığı için herkes bu san'atı takdir 
edemiyor. Ne zaman sinemacılık mem 
Ieketimizin her tarafına dal budak 

Jer birliği futbol ta ımı arasında 
bir maç yapılmıı, neticede Hey
beliada gençler birliği takımı bire 
karşı 3 sayı ile galip ge1miştir .• 

Basketbol maçı 
lstanbul Alman mektebi kız 

talebelerile Amerikan kulübü 

.... llk 1 salarsa ben de 0 zaman film artisti Beyoğlu şubesi kıı azaları ara-

... ,ı-.... _ 0
• ar~ Topkapı mahfelinde ıında bir basketbol maırı yapıl-

~~-.ıg. Na!ızuı Canavar j irnH man _ olurum. Şimdihi halde amatör ola • k T 

l:ır-0\> b r pıyesinde bana rol verdiler. rak çalışmaktan çok zevk duyuyo- mış neticede 13 e arşı 32 sa-
~a alar yapılıyonken mu-ı·atrak ola ı um. yı ile Alman mektebi talebesi 
~t ~ımdan çok korkuyordum. Fa Mclüı Nazmı galip gelmiılerdir. 
~~rle~madıofenhltti~ n~t -~==~~~~~~~~~~~~~~=~~~=~~~~~ 
'tle "1kışlandrk. Hiç tanrmadığım ldm == ~ -
lift ~:arafından tebrik ediliyordum. 
'-cta Yecanr belki haaytrmın sonuna 
~tı: Unutamryacağım. lik ve ikinci 
~•ıtı. }~dan sonra biı<kaç ay oyıtanta
~a._ akat iki senedir hiç durma • 
>eı 0ÇaJışıyonım. Bilmem nedense pi 
'•ııa Yrtaı:nasını komedilerden daha 
~i Ele\>ı:rorum. Gün geçtikçe sahne 
ll>,11d bende edaha kuvvetli arzular 

trr:ror. 
':N , e gibi eserler ya.zdmız:' 

7 H~ı:i;;.n 932 seneıainde 931 
932 ders senesi nihayet buldu. Li· 
seler, orta mektebler birkaç gün
dür artık derslerini kesdiler, baka 
lorya ıınıflarında olmayan Mektebli 
gençler istirahat de·nesine girdi
ler. Kanaat notları verildi. Ba
kalorya imtihanları da 11 Hazi
randan itibaren başlıyor. 

geldi 
Bakalorya im· 

:tihanları başlı
yor, kanaat 

notları verildi 

Bakalorya ıniıflanİıda olmayan 
mekteblilerden ebeveynleri tq
reda olanlann bir çoklan Jnem
leketlerine gitmektedir. lıtanbul· 
da kalan gençler de deDiz ve 
kır gezintileri tle sene yorgun· 
luğunu gidermeğe çalıtmaktadır
lar. Resimlerimiz sene ıona Ye 
tatil intibalannı iÖstermektedir. 

Anadoluda Gençlik J 

Adanada Gençler, bir temsil yurdu 
kurarak çalışmıya başladılar 

Adana muhabirimizden: 

lstanbul ve diğer ~ebirlerden 
gelen grupların verdikleri tem
sillerle halk tiyatro zevkını tat
mine çalışır. Bunu nazarı dikkate 
alan üç tecrübeli genç "Adana 
gençlik temsil yurdu,, namile 
bir teşekkül vücude getirmişler
dir. Bu teşekkul profesyonel bir 
teşekkül olmayıp, yalnız amatör 
gençlerden müteşekkildir. Bu 
grup şimdiye kadar halka bir 
çok parasız müsamere Yererek 
biraz olsun adana balk:nm tiyat
ro ihtiyacını temine çalışmıştır. 

Gençler önümüzdeki kış mevsi
minde matbu ve gayri matbu 
bir çok eserleri oynayacağından 

şimdiden hazırlıklara başlamış· 
lardır. bunlar meyanında bilhassa 
Vecihi Beyin "Talisiz,, piyesi ile 
Ezber ve Ramiz Beylerin hazır
lamakta oldukları iki musikili 
komedi göze çarpmaktadır • 
Gençlik temsil yurdunun rejisörü 
Vecihi Bey dığer arkadaşları 
arasında tnjedi eserlerde tema
yüz etmektedir. Temsil yurdunda 
Vecihi BeyClen baıka Ezber Ze
ki, Nuri Beyler gibi kıymetli 
geuçlerde vardır. D\ier amatör
larda kıymetli ve kuYvetli ge~ç
lerdir. Gençlerimiz arasında 
mevcut olan imtizaçıızJığın bu 
gençlik yurdunda da olmıyacağ'ını 
ümit eder ve iençlere muvaffa
kiyet1er temenni ederiz. 

imtihana hazırlanırken 
Size kolaylık verecek •• uç şartı 

asla ihmal 
İmtihanlar başlıyor. Gençler için 

en tehlikeli günlerden biri de inıti -
han günleridir. nirkaç dersten d(inen 
bir mektepli lıayatında bir sene kay
betmiş domektir. Bir senenin hilha. sa 
ailelere neye mal olduğunu hcsa!) e
decek olursanız, bir genç için bir se 
neyi kaybetmemek için nasıl çalı~ • 
mak Jftzım olduğunu nnlarsını1. 

lmtihanlarda muvaffak olmanın 
şartları: 

1 - Bütün sene dersleri dikkatle 
takip etmek sene sonuna tasfiy~ edi
lecek ders hesabı bırakmamak. 

2 - Jyi hazırlanmak! 
3 - lmtihanlarda malUmatm te· 

mel taşını teşkil eden bilgileri a!"la 
zihinden çrkarmamak ! 

Bunları yapan bir genç imtihan -
larda muhakkak muvaffak olur. Fa
!kat bir sene içfode muntazaman ça· 
lışamadını1., hazırlanma.dınız, fakat 
senenizi de kaybetmek istemiyorsu -
nuz. Ne yapacaksınız? Bunun kestir. 

etmeyiniz 
olmayın17~ nu, size mu\"affakıyet te
min etmez, belki zararınııt mucip o
lur. Çünkü sade hafızanru doldur -
mak suretiyle elde edeceğiniz malU
mat size bir fayda ,·ermez. Dunun 
için hafızanızı yormayınız, biraz 
muhakeme, kabiliyetinizi kuvntıen • 
diriniz, hazırlandığınız dersin esası
nı ka,·ra:rınız, bunu ancak okuduğu • 
nuz eserin pek mühim olan esasları
nı bir deftere not etmekle elde 2de
bilirsiniı. 

l •ot nhnadan çalrşmaymız, çünkü 
bütiin gayretiniz boşuna gider. Hal -
buki siz az zamanda çok şey öğren
mek ihtiyacındasımz. Bunun için not 
alarak çalışınız! 

~td Şftndiye kadar yalruz sahneye 
~'-la lln. Eser yazmak için hiç uğ • 
~t1) (~'Fakat bu sene (Aşk e -

l' l>eı- Uda.klann boyası) isimli hf
~tcftrn de ve. bir tabloluk iki ıpiycs 
~tld Bu iki eserim de bu sene 

~ınan~_r. S_im_ di._Ç_öz 

---"""'"'""-"-_.::;:;-..;~L...A..u..c..ı---~--_.,;;;_ıw ı rne yolu vardır. Süratle derslerinizi 

2 - Notlarınızı Jıiftlettayin alma
yınız. Çalıştığınız dersin mantıki bir 
te-;elsülii vardır. Bunu düşünerek e
sa · lı noktalarına dikkat ediniz. Çün 
kil bu malfımat size bir anahtar o -
1acaktır. Bu anahtarla istediğiniz ha 
zineleri açabileceksiniz. Zekftnızı bir 
anahtar gibi kullanınız. 

Sene sonu mUnaseb6tlle gezlntller tertip eden KAdıköy 
isesi talebealndf!n bir grup ge~lntl esnasında ...... _ - ----- - - . -- ·-· 

hazır1a.mak için: 
1 - Haf11..anızı nafile yere zorla • 

mayınız, yani kötil manaslle ezberci 

3 - Kı a bir zamanda imtihand~ 
muvaffak olmak için bir çare da.bi 
- -- ' V..!._ü_tf en_ Bag~ag!_ re!!_İ!_i!!_iz). • 
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Çocuklara mahsus: 
~ 

HAYAT iTABI 
bayat·kamliarası 

-r ...... -- Takvim-.... 
Perşembe Cuma 
9 Haziran 10 Haziran 
4 Sefer S Sefer 

Zonguldak 
Belediyesinden: 

GUıı dotuJU 4,20 4,28 
CUn bab§ı 19,39 19,40 
Sabah namazı 3,48 3,45 
Öğle .. .12,(3 12,13 
lkiııdl .. 16,13 16,14 
.AJqanı • 19,39 19,40 
Yatsı .. 21,41 21,42 
1malı? .. 2,IO 2,09 
YJlm seçen l 158 159 

G\bılerf f 
YJlm Jialan l 206 205 

GQnlerl J 

Zonguldak'ta yapılacak beton 
arme iskele Haziranın yirminci 
gününden itibaren yirmi bir gün 
müddetle münakasaya Tazolun· 
muştur. Münakasa Temmuz ayı
nın on birinci pazartesi günü 
saat onbeşte Zonguldak Belediye 
Encümeni huzurunda kapalı ıarf 
usulile icra kılınacakhr. Müna
kasaya dahil olacakların. işbu 
mllnakasaya ait evrakı Istanbul 

-.--··--------... Vilayeti Belediye Reisliği Fen HAVA - Diln sıcıtklık m:amt sı, a!ı~r1 
21 dc.rcceydL nag11n rUzg!lr nıuteıınna ese Müdürlüğünden ve Zonguldak 
ce.14 ban ekseriyetle açık olacaktır. Belediye Riyasetinden bedeli mu~ 
---RA D Y O ___ kabilinde alabilecekleri ilan edi-

L 1 lir. (2498) 
Bugün -

lST~"IDUL - 18 den 19 a kadar sramo- ı 
fon, 19,SO dan 20,SO a kadar bcdayU muıdkl ZAYILER 
hevct' 20,SO dan 21 e kndnr '"""DIOfonl• o- ___________ _. 

" .. .,._ ~ lstanbul Kasapları Ti1rk: Anonim şir-
pcns, 21 den 2:Z yo knd:ır Belkl" hanrmm 
ı~Urakf1'e saz, 2% den 2%,SO a kadar orkes- keıine ait kamyonJar&n 3631 ııumerolu 
tra. plAka zayi olmakla yenisi çıkanlac:ığtndan 

YAZ GELDi! 

lpeklilerinizi kurtarınız???? 
S0 • DO • RONO PERTEV 
Yalnız lüzumu olan ,.e arzu edilen 

mahallerdeki teri keser. vücude hiç bir 
mıızarrat vermez. Sıhhat vekAletinln mü
sa:ıdel resmiyesinl haizdir. 

vardır: Bütün dikkatinizi çalıştığınız 
işe verin, dikkat her z.amandnn ziya
de size bu günlerde Hi.zıındır. Onu 
Jüç ihmal etmeyin. Bu üç şartı hakkıy 
le tatbik ediniz göreceksiniz imtüta
nı yeneceksiniz, muvaffak olacaksı • 

"'-'---n=17.,~§artlanmıza riaveti unutma ! i, 

bükmil yolcttir. 
T lstanbul kasaptan Türk Anonim 

şirketine ait kamyonlardan 3650 nume
rolo pllka zayi olmakla yenisi çıkarıla
cağından hilkmil yoktur. 
TŞişll Terakki lisesinin yedinci sınıfın

dan üç sene mukaddem ıılmış olduğum 
tasdikn:ımemi zayı ettim. Yenisini çıka
racıığımdan hükmü olmadığını il~n ede-
rim (310?) Fehmi Saki 

V Istadbut erkek muallim mektebin
den aldığım 159 umumt ve 19 husust 
numaralı nushai saniye şab:ıdetnameml 
zııyi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ildn ederim. 13106) 

Istnbul erkek muallim mektebi 1333 
senesi mezunlaandan 612 numaralı Meh
met Efendi oğlu lzzet 

T Şark demiryollan müstahdim in 
teavün cemiyeti Sirkeci şubesi tnsarruf 
ikraz ve muavenet sandığı mühüıü zayi 
olmuştur. Bu mühürle hiç bir tnrafa bir 
teahhüt ve borcumuz yoktur. Yenisi hık 
ettirileceğinden eski mühürün bir kıymeti 
kalmndığı usulü veçhile ilftn olunur. (3108) 

MezkOr sandık idare heyeti nnmına 
Necmi 

Şirketi hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklannın icar müddeti 12 Temmuz932 

tarihinde munakasaı olacağı ihetle yeniden isticarına talip olanların 
heyeti teftişıye riyaseetine müracaatları. 

)-"'!' _________ M_ahk ____ e_nı_e ____ v_e ____ ıc_r_a ___ ı_·ı_aıı __ ı_a_n __________ ~I 

As11ye Mahkemesi Istanbul ikinci Ticaret 
Dairesinden: 

lstanbul Mnskirat inhisarı idaresinin Şehzadebaıtnda Kalen
derhane mahallesinde mektep sokağında Ali Şefik Beyin 15 nu
maralı hanesinde mukicn Ali Galip Beyin bulunduğu mahalli 
terkle bir semti meçhule gittiği hasebile tebligat icra kılınama
dığı mübaşir tarafından yanlan ıerhten anlaşılmış ve mumailey
he bir mah müddetle ilanen tebligat icrasına karar verilmiş ol
duğundan tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında itiraz ve mah
kemeye gelmediği takdirde gıyaben davaya devam edileceği teb
liğ makamında kaim olmak üzere ilin olunur. (2549) 

Istanbul sekizinci icra memur
luğundan: 

Dorçd:ın dolayı mahcuz ve paraya 
çevrllmc>l mukarrer Maka Pirmanka 
mıırkalı bir adet kass açık arttırma sure-

tile Galatada Ômer Abit hanında birinci 

katta SelAmi Salih beyin yazıhanesinde 
sa.tılacağındıın talip olanlann ·12 Haziran 

932 taribino müsadif Pazar gilnil s:iat 
15 deil 18 ze kadar mahalinde hazır 

bulunacak memurine müracaatlın ilAn 
olunur. (3104) 

Istınbulda merhum Mustafa Naili Pa
~· veresesine : 

lstanbul 3 üncü lcrasmdan : 
Türkiye imar bankasına borçlu Ce

m:ıl beyin Istanbulda Atik Ali p:ış:ı ma
hallesinde YağC\ hanında orta katta 10 

numaralı odanın 6 hisse itibarile 5 his
sesi J 1 - 7 - 932 tarihino müsadif 
pazartesi g!lnU saat 11 den 16 ya kadar 
birinci arttırmıya vazedilecektir. 

MezkQr gayri menkulde bilverase 
hissedar sıfııtile alftkadar bulunduğunuz 
Tapunun cevabından anlaşılmış ve ika-
metg~hınızın meçhul bulunmasına binaen 
icra ve iflfts kanununun 120 inci mad-

desine tevfikan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

lstanbul Birinci licaret Malı· 
kemesinden : 

M:ıhkemece •atılmasına karar verilmiş 
olan Cııf eriye ilanındaki dikiş makine
lerinin ikinci arturm:ı günü olar:ı.lt 13·6·932 
Pazartesi günü saat 10 d:ın 12 ye kadar 
tayin edilmiş olduğundan talip ol:ınl:ırın 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Galatad:ı, H:ıvyar Hanında. 12 nu
marada mukim Sava Patrikiadi Efendi ye: 

lstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

Alacaklı Banko di Romanın ı.lmme· 

tinde matlubu olduğu iddia olunan 1628 
Liranın hacız yolu ile tahsili hakkında 

vaki takip talebi üzerine tarafınıza gön
derilen ödeme emri zabrına verilen meş
rubatta mezkQr mahalde olmadığınız ve 
elyevm ikametgfthınızda meçhul bulun
duğu gösterilmiş olmasına binaen ilanen 

tebligat ltaStna karar verilmiştir. Tarihi 
ildndan itibaren bir ay zarfında 1931-3592 
dosya numarasile müracaatla bir itiraz 
dermeyan eylemenlz ve ani takip eden 
8 gün Jçinde borcu eda veya borca kafi 
mal ve saire göstermediğiniz taktirde 
hakkınızda gıy:ıben muamelatı icraiye 
devam olunacağı mezkCr ödeme emri 
tebliği mekamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (3105) 

.-B O R SA..-. 
8 Haziran 1932 

·-~~~~~~~~~~~~~ 

Nukut (Satış} 

Kuruş 

20 ı. Fransı% 17 ı.-
ı Sıcrllo 7":7 -

J Dolar 211,50 
20 liret 217,-
20 f. Belçika 118,-

20 drahmi 28,-
20 L İsviçre 820,-

20 leva 28,-

ı Ilorln 85,-
20 kuron Çek 123,-

1 ~Ulo AT. 
ı peıeta 

ı Mark 
ı zo!Oll 
ı Pengo 

20 ley 
20 dinar 

ı çervoneç 
ı Altın 
ı l\lccldlye 
1 Baııbıot 

Kurut 
25,-
16,-
so.-
24,-
ao.-
2s.-
74,---• 

934.-
40,-

234,-

Çek fiatlar1 (kap. sa. 16) 

Parls 
Londra 
Nüyork 
Mllfıno 

Rrllksel 
Atına 

Cloevre 
Sofya 
Amsterdam 

12.06 Pr:ığ 

772,- Viyana 
16,04~9 
4,5350 
6,7707 
2,0070 
4,2Si9 
a,ssıs 

0.47SS Madrlt 
9,23- Bcrlln 
3,4097 Varşova 

73,1025 Peşte 

2,4350 BUkrcş 79,96-
2:',69-
1080. 

67,28 Delgrat 
1,1742 Moskova 

Esham 
ı, ı .anka5ı 

Anadolu 
Reji 
Şir hayrlye 

9,20 
15,80 

4,05 
14,50 

Tramvay 44,:'S 
Umumt sigorta ı ı,

Bomontl 23,SO 

istikrazlar 

Jst. dahili 93.SO 
Şark d. yollan S,00 
n. l\luvahhlde 43.-
GUmrlikler 5,10 
Saydı mahl 5,45 
Pağd:ıt. 4,50 
Askeriye 

Terkos 2s,1S 
Çimento Ar. 8,-
Ünyon dey. 21,90 
Şark dey. 2,75 

Balya 2.-
~ark m. ceza 2.95 

Telelon ı~ 
Tahviller 

Elektrik 
Tramvay 
TOnel 
'Rıh um 
.Anadolu ı 

!, .... 
4,95 
s ..... 

!6,90 
e6,9o 

il 21 ..... 

nıUmel 2158 

~--------------~ 
SEYRiSEF AiN 

Tente, Y elkerı 
Ve sairenin 932 senesi imali.re 
müteahhitliği münakasaya f 1

'" 

karılmıştır. lb:ıle 20-6-932 saat 
16. Teminat maktu'an yüı li" 
radır. 
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En nazik ciltJere taniye ederiz.Abiran 

K e ihtira edilen kOlfetsiz seri traı olm k 

remi ve ciJdi yumuıak bırakmak için yerAoe 
trat kremidir. Deposu EminlSntı 47 
numarala N~cip bey mağazumda Ye 

her mağazada ~atılır. 

i=[ ===3.=K.=s .. =AJ=.=K=o=. c1an===::;-,-:-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiV~D=E---S---I İİİİİİİİİCİİİİİİİİİA--K~;Hisiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~Kilo s .... ,~· .. a:.omlllJO• 
lzmit'te fırka hayvanatı için Haydarpaıa hastaneıi için 420 L__!! 

1127478 kilo kuru ot kapalı zarf- kilo francala pazarlakla abnacak-
la mlıoakasaya çakanlmıştır. Iha- tır. ihalesi 9-()·932 perıembe gllnü 750 Patates 
Iİ 25-6-932 cumartesi saat 14 te saat 16 da komisyonumuzda ya· Bugün hemen hemen bUtOn evler bir ıu tevzi mecra11na rapt- 600 Taze kabak 

olunmuştur. Bu, enelce bir llikı telikki edilirdi. Halbuki her mo· 100 S Yapılacaktır. Taliplerin prtname- pılacakbr. Taliplerin fU\Damesini alça 
IİDi garmek ve münakasaya İf• almak Ozere her gfln ve pazar· dern apartmanda banyo daireıi, tualet odası hatta bir veya bir kaç 500 Taze fasulya 
tirak etmek isteyenlerin de Takti hia ittirak edeceklerin de •akti llvabo vardır. Tatbikatı ailra'tle çoğalmıt olan ııcak IU eylerde 750 Patlıcan 
llluayyende lzmit'teki satın alma muayyeninde komisyonumuza mu· günberiln bir ihtyaç bir zaruret halini alıyor. Onun için her ıotuk 250 Bamya 
komisyonuna mOracaatlan. (384) racaatları. (409) (2518) ,anında bir mcak ıu prizi bulunmak elzemdir. 200 Dolmalık biber 

(2406) • • • Şimdiye kadar ııcak ıu lliıumu olduiu zaman haarlan11dL Bu 1500 Domates 
• • • 

l ci fırka ihtiyacı için 350,000 
kilo un kapalı zarfla münakasa· 
)"a konmuıtur. ihalesi 25·6· 932 
Cumartesi günli saat 16 da ko-
llliayonumuzda yapılacaktır. Ta· 
liplerin ıartnameıini görmek üze· 
re her gOn Ye münakasasma İf· 
tirlk edeceklerin de yevmi muay
Jeninde teminat ve teklif mek· 
taplarile komiıyonumuza müra· 
eaatları. t387) (2409) . " . 

Edremit'teki lut'at iiçn 145,000 
lrilo un 12,000 kilo sade yağ ka· 
palı zarf usulile münakasaya kon
ID~tur. ihalesi 3().6-932 salı gü· 
lldar. Taliplerin ıartoamul ni 
girmek Ozere her gtin komisyo· 
Domuza mllnakaaaya iıtirak ede· 
c:elderin de vakti muayyende te· 
IDİaab muvakkate ve teklif mek
tupları ile birlikte Edremit satın 
alma komiayonana mOracaatları. 

(382) (2404) 
• • • 

K. O. kıtaab için 128 ton ve 
1 F. lataab için 92 ton yemeklik 
odunu ayn ayrı ıartnamelerle 
puarhkla ahoacaklır. ihalesi 11-
6-932 cumartesi günü aşağıda 
.ÖAterilen saatlerde komisyonu· 
lluzda yapılacaktır. Taliplerin şart-
namelerini almak üzere her gOn 
•e pazarlığa iıtirak edeceklerin 
de Takti muayyeninde komisyo· 
Damua mllracaatları. (400)(2.:ı70) 
llaale aaatieri 

15 K. O. 
iS,30 1. Fırka 

• • • 
~fc. O. kıt'abnın ihtiyacı iç:n 
360,000 kilo un kapalı zarfla 
IDOnakaaava konmuştur. ihalesi 
25 • 6 • 932 Cumartesi gUnU saat 
lSde komiıyonumuzda yapı!.:cak· 
br. Taliplerin ıartnamesini almak 
lıere her giln ve münakasaya 
lfttrlk edeceklerin de yevmi mu· 
ıyyende teminat ve teklif m'k· 
bıpJarile komisyonumuza milra· 
taatlarL (385 (2407) 

• • • 
hmir mDstahkem mevki kıt'

lb için kapah zarf usulile 10,644 
lciıo ıade yat 70,614 kilo sıiır 
•U 170,676 kilo ekmek mlinaka-
1a9 J• konmuttur. ihalesi 22-6· 

32 Çarpmba rOnü aıağıda ya· 
&ala 1aatlerde yapılacaktır. Ta· 
liplerin prtnamesini görmek O· 
'-• her gün kom;syonumuza 
te münakasaya iıtirAk edecek
lerin de teminatı muvakkate ve 
teklif mektuplariJe bJrlikte lzmir 
IDe•ki mlistabkem sahnalma ko
llaiayonuna muracaatlan. ( 380 ) 

ihale saatleri 
Sade} a j 16 da 
~ıtır eti 16-30 ,. 

kmek 17 ,. 
• • • 

(2402) 

~lla'taki kıt'atm . ihtiyacı i~in 
:llelik sığır eti kapalı zarf usu· 
le e. manakaıaya konmuıtur. lba-

11 18 • 6 • 932 cumartesi günü :•t 15 te yapılacahtır. Şartna· 
._eyi rarmek Ozere her g ün ko
'd leyonumuza münakasaya iştirak 
11.ecelderin de ihale tarihinde 
~ Sa. Al. Ko. nuna mOraca• 

.. (340) (2229J 

K. O . hayvanatı ihtiyacı ıçın 
420,000 kilo arpa paurlı1da alı
nacaktır. ihalesi 13-6-932 Pazar 
günü saat 17de komiıyonumuzda 
yapılacaktır. Talip!erin fArtname· 
sini almak üzere her gllD Ye pa· 
zarlıklarına iıtirak edeceklerin 
Takti muayyeninde komisyonumu· 
za mOracaatlan. (416) (2535) 

" " . 
K. O. ve birinci farka ihtiyaca 

için yaz'ık patates ahnacakbr. 
ihalesi 29.6-932 Çarfamba gGnO 
saat 16 da yapılmak Ozere aleni 
mftnakasaya konmaıtur. Şart· 
namesini almak iatiyenlerin her 
gün Ye mllnakasaya iıtirlk ede
ceklerin de Takti muayyeninde 
komisyonumuza mliracaat etme· 
leri. (418) ,2537) 

• • • 
IIL Mu. Alaymdaki 70 araba 

rübıenin ibaleat 20-6-932 Pazar-
tesi ıüall aaat 1 S te ibaleai ya• 
pılacaktır. GObrcyi 16rmek iıti
yenlerin alaya ve ıartnamesini 
almak istiyenlerin herı6n ve pa· 
zarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komiıyonu· 
muza mliracaatları . (421) (2540) 

• • • 
Uıak'ta bulunan kıtaat için 

~QJt.J(ilQ... 4CPL-luraJaaa defaten 
pazarlıkla mllbayaa edilecektir. 
ihalesi 29· 6· 932 çerpmba gllnll 
saat 15 te yapılacaUır. Taliple
rin şartnamesini görmek Ozere 
her ğUn komisyonumuza ve mil· 
nakaaaya iıtirak edeceklerin de 
teklif ve te:r.inatı muvakkate 
mekJuplarile birlıkte r.!aoİla la· 

tın alma komiıyonuna vakti mu-
ay ven nde mOracaatları. t240) 
\2539) 

• • • 
Selimiye fmnmda mevcut 730 

kilo e~mek kmnt.sı ve tekne 
kazınhsı ile 3500 çuval pazar
hkla sah!acakbr. ihalesi 16 · 6 • 
932 Cumartesi gllcü saat 16 da 
Komis3 onunn: ır.'a yapılacaktır. 

Ekmek k·rı r.t : &ı \'e çt:.valları 
görmek istiyen!crin hır gün 
mezkür fın:; a ve çeıaiti anlamak 
iıdeyeolerin kom:s}onumur.a ve 
mllnaktsayıı iştirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komİlyo· 
numuza muracaatları. (415 (2541) 

• • • 
Tıbbiye MP mevcut 41 kalem 

köhne eıya pazarlıkla ıatılacak· 
tır. ihalesi 13 • 6 • 932 pazartesi 
günO saat 16 da komiıyonumuz· 
da yapılacaktır. Şartnamesini al· 
mak iıtiyenler ber gOn Ye pa· 
zarlığa ittirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komiıyonu-
nıuza müracaatları. (422) (2536) 

• • • 
lımit'teki kıtaat hayAanatının 

ihtiyacı için 170936 kilo arpa 
kapalı zarf usulile münakaaaya 
konmuştur. ihalesi 18-6-932 cu
martesi gllnft saat ıs tedır. Talip· 
lerin ıartnameyi g6rmek ilzere 
komisyonumuza her gOu, mOna· 
kasaya ittirak edeceklerin ihale 
tarihinde lzmit F. 23 satın alma 
komisyonuna mDracaatları. (353) 

• • • 
K. O. Ye birinci fırka ihtiyacı 

için odun kapalı zarfla ve ayrı 
ayrı ıartnamt"leı le mOnakııaya 

konmuıtur. ihalesi 18 • 6- 952 - - -· 

suretJe hem vakit kaybolur hem de meaken hıfzı111bba11mo 750 Ispanak 
aırl prensipleri itibarile evin sair yerlerinde de bulunmHı llzım 750 Sovan 
gelen su mutfata mftnhasır kalırdı. Hava Makinist mektebi ibtiya- · 

insanın ibtiyaçlan gibi teknik de batta daha genit olarak te· cı için yukarda cinsleri hizasın-
kemmülita uğramıı ve yeni ihtiyaçlara tamamen tekabül eden da yazdı miktarlarda ıebıe pa• 
cihazlar icat olunmuştur. zarlıkla aabn ahnacaktar. Pazar. 

hğı 9 Haziran 932 perıembe gil
nll saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki satın alma komis• 
yonunda icra kılmacakbr. Talip-

Şehirde ve köylerde pek ziyade intiıar eden iddiharla elek· 
trikli su ısıtıcı cihazı diğer cihazlar kadar idareli olduğu gibi 
fasla olırak 

iddiharıı elektirikli su ısıtıcı clbazı Elıkhlk şlrkıttnın tatbik ıttlli 
hususi tarife sayesinde su ısıimak içiı sırfettıli cerı1ını pak ucuza 

malıdır. 
Hazinesinin huauıi bir kaplamam aaycsinde ıu yilkıek bara• 

ret derecuini bOtOn gün muhafaza eder. 

lerin şartnamesini r6rmek içia 
komisyona müracaatlan Ye iftl-· 
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmalan.' 

(3) (249~ 

Ciaıi 
• • • • 

Miktan 
/ 

Kilo 
Semiz ohı 800 
Taze bakla 1200 
Taze kabak 1900 
Pathcı&n 1700 
Taze fasulye 1600 
Taze bayme 1350 
Dolmalık biber 1700 
Patateı 4000 
Kırmaza domate1 5500 
Soian 2390, 
Taze ıotan 1320 . 
Harp Akademiıi ihtiyaC. için 

ba'lda yazılı mikdarda 11 ka• 
lem muhtelif yaabk aebze al.ı 
mUnakaaa ile ..._ -.aa1Etır. 
Mllnakaaaıı 18-Haziru .. 932 Ca

Arzu edilea miktarda sıcak ıu elde etmek iç:n bir muslutu 
açmak lcifidir. Bunan harieimle-ft"mcha dbaıı tamamen otOUta· 
tiktir. Ne nezarete ne de tamire ihtiyaç gO.termez. Binaenaleyh 
azami emniyet ve sadelikle azami konfur telDİIİ eder. 

E1ektrikli ıu ısıtıcı cihazı her evde bu!unmaaı llıım gelen ideal 
bir cibazd1r. 

, martelİ ıDnli aut 16 ya kadar 
Tophanede Merkea kumaadanbğı 

•ı111nııııııı11111111ıııı11111ıt11ııı1111ıııtıııııııııd'"'''""''ıııııııı1111ıııı11111ııı11 

SATIE 
Elektrikli su ve banyno ısıbcı cihazlarını 

12 ay vade ile veresiye 
Satar ve trsisatanı yapar. 

cumartesi gDnü aıağada yazılı 

gösterilen saatlerde komiıyonu· 
muzda yapalacakbr. Taliplerin 
fartnamelerıni almak Oıere her 
gDn Ye mOnakasaya ittirak ede· 
ceklerin de vakti muayyendr te· 
minat Ye teklif mektuplarile ko· 
misyonumuza müracaatlara (J58) 

ihale 
K. O. nunki 
1. F. .. 

(2293) 
Saatleri 
15,30 da 
11 de . . " 

lzmittek i lcıttat hayvanahnın 
ihtiyacı !çin 237900 kilo yulaf 
kipah zarf uıu:ile mOnakaaaya 
konmuıtur. ihalesi lbaJesi 18 
Haziran-932 Cumartesi gUnD sa· 
at 14 tedir. Taliplerin şartname
yi görmek üzere komiı) onumuza 
her gUn münakasaya iıtirak ede
ceklerin ise ihale tarihinde b · 
mitte 23. cü fırka Satın alma 
komisyonuna muracaatları. 

• • • 
(354) (2267) 

Çatalca MOıtahkem meYkl 
kıt'atı için 50,000 kilo un aleni 
mOnakasa ile abnacıktır. lbal~si 
2~/-61932 Cumartesi ıllaü saat 
16·30 da komiıyonumuzda yapı• 
lacakhr. Taliplerin ıartnamesial 
almak lizere ber ,On Ye m8Da• 
kasaya iıtirik edecekleriD de 

Yakti muayyeninde komisyonu
muza müracaat'arı. (386) (2408) 

• • • 
K. O. ve 1 inci f1rka ve Ça

talca Mıt Mv. k.t'alarının un ih· 
tiyacı ayrı ayrı şartnacıelerle ve 
pazarlı~la alınaçaktar. lhaleıi 
11· 6· 932 cumartesi gOnü aptıda 
yazılı saatlerde komisyonumuzda 
yapılacakbr. Taliplerin ıartna

mc sini almak üzere her gün ve 
pazarlıklarına ittirak edecekle
rin de v•kti muayyeninde ko· 
misyonumuza mUracaatları. ( 417) 

K. o. DUO 

1. Fırka 
Çatalca 

Saat 
16,5 

• • • 

17 
17,5 

(25341 

lzm:r müstahkem mevkii ihti· 
yacı için 413,000 kilo kuru ot 
kapah ıarfla münakasaya kon· 
muştur. lhaleıi 29. 6-932 çarıım· 
ba günü saat 16 da yapılacak tır. 
Taliplerin tartnamesinini görmek 
üzere her ıün komisyonumuza 
ve ıhaleye ittirak edeceklerin de 
teklif ve teminat mektup!arile 
birlikte vakti muayyeninde lzmir 
mevki müstahkem nbn alma 
komiayonuna müracaatları. (419) 

(25381 

ıaba alma komisyonunda icra 
kalınacaktır. Taliplerin ıartname
sini g6rmek için komiıyna mu
racaatlara ve iıttrik için de mu
ayyen vaktinde komisyonda ha• 

zır bulunmaları. (289) (2270) 
• • • 

Hirbiye mektebi ihtiyacı içiu 
9000 kilo yuf"• aleni mllnakasa 
ıuretile satın alınacakhr. MOna• 
ka1ası 25 Haziran 932 cumarteli 
gOell aaat 16 ya kadar Topba• 
nede Merkez kumandanhp aatıa 
alma komisyonunda icra kılma• 
caktır. Taliplerin ıartnadleıini 
g6rmek için komisyona mliraca• 
atlan ve iıtirak için de muayyen 
vak tinde komisyonda hazır bu• 
lunmalara. (295) (2412) 

Kilo 
35' 
' 
-
' 

• • • 
• arbiye mektebi 

vari Binicilik Mp. 
" N-ık ~ e , 

) a11lı mahallere hl-
ıasm"'dn.ı wıklarda 4500 kilo yo• 
ğurt bir tartaamede aleni mil• 
nakasa auretiie aahn abnacakbr. 
Münakaıaaı 25-Haziraa-932 cu• 
martesi gilnü saat 16 ya kadar 
Tophanede Merkez Kumandan
bj1 satan alma komiayoauncla ic
ra kılınacaktır. Talipleria ıart• 
namesini görmek için komiıyona 
müracaatları ve iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (296) ('.l413) . " . 

Harbiye mektebi ıilYari b& ü· 
ğüne ait 9 bat hayvan mOıaye
de ıuretiyle aata'acalctar. Mtba· 
yedesi 15 Haziran 932 çarıamba 
günü saat 10 d• Fatib'te At pa· 
zarında icra luhnacaktır, Talip· 
lerin mezkür gün ve aaıtte at 
pazaranda hazar bulaGm•l•r•. 

(4) (2543) 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!BB!!B!!!!I!!!!!!! ... ------- -------------11!!1!!!--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Amapadan diplomalarla muaaddak birinciliği ve en bllyllk za- 1 . ___ .-&<. 

( Bedava bir Otomobil fer DJf&nını ibraz ettiği fibi Türk zeklıı, Tnrk aan'atı, Tllrlr 
Hr~ayelİ Ye T6rk ameleaiyle ihzar ohmmuatur. 

}le StNEİC, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BiT, ORUMCEK 
ağaçlar çiçekler ve nebatat Ozerindeki brtılJarı, tavuklar ve 
kllmeı kuşları ile sair hayvanat üzerindeki pireleri ve bkekleri 
ve bilOmum haıarah meYli ebedi ile katiyyen 6ldlirülür ve bir 

daha dirilemezler. Aksini ispat edene 5000 Lira 
tazminat verilir. Devlet demiryollan, Şark demiryollan, Seyriıe
faln, Hillliabmer, Gfllbane, Cenabpap, Haaeki baıtaneleri ve
aair b&yDk hastanelerle Sıhhat yurtl::n, Y ab mektepleri, bOyllk 
oteller, bllyDk vapur kampanyalan, TütDn inhiıarı, Ford kum
panya11, ve bilimum müe11eaatı milliye ve ecnebiye FAYDA 
iatimal etmektedir. ismine ve markasına dikkat ediniz. Haıan 
Ecza Depoaa. 

•••• Yerli ve Avrupa kusmatlanndan kusursuz •••• 

ı111rlııı el~iseler 20 lim~Bn bHlır 
hazır pardesll Ye elbiseler fevkallde ucazdur. 

••• Eminin&, Kazmirci Ali Riza mileueıab ••••I 
Evkaf Md. ilinlan .j 

S.,.m oağmda yirmi eı d8n0m tarla Uç tene m&ddetle icara 
verlJmek lzere mlzayedeye vazedilmiıtir. 19·6-932 tarihine mll· 
udif paur pli ihaleli icra kırınicağından talip olanların yevmi 
mezkarda latanbul Evkaf MlidOriyetinde orman ve arazi idaresine 
milracaatlan ilin olunur. (2288) ---Mabaalle Ye mevkii Sokaj'I No. 11 Cinai MOddeti Ecri 

icarı misli 
Ura 

Beyoj'lu Oltçmu1a Karamolla 22 Apartmanın Bir ıene 31 
1 inci dairesi 
Hanenin nııfı " 
Hane 

,, H&aeyinağa Sakız. ağacı 53-55 
Ortak6y Taıçı 19 
Karaıtımrlk Ka· Kalfa 19 
rabq 

" 
" 

,, 
Babçekapı Hobyar Yeni poatane 44·58 DOkkAn 

" Hocapqa Emirler Hamidiye 42·44 ,, 
Malımatpqa Ha- Cami albnda 13-42 
afl:lçek 

,, 
" " 

Çarp Pllıklilc6ler 17-19 
Çarp KDrkçüler 26 
U11111 çarp Caddeıinde 129 

" 
,, 

" " ,, ,, 
,, ,, Caddesinde 131 

Ortak6y Ta1Ç1lar 20 
Galata Arapcamii Mahmudiye 4-6 

" " ,, " . 
" " Balat Karabaı Vapur iskeaeli 15 
" " Çelebiotla All· Yeni cami 19-127 Dnkkln 8uünde ,, 

ettiD av!uıunda cam ekin 

" 

25 
23 
4 

120 
100 
75 

2 
5 
8 
8 
8 
9 
9 
6 

40 Be1ojlu HOıeyinağa Camii 7-9 
Dlrdtıncll Vakıf hanı d6rdilncU kat 17 
Hocapap Emirle Hamidiye 3·48 

Garaj 
Oda 
Dilkkln 

" 30 

Çelebioila Allettin Çiçekçi puan 16 Mağaza 
Galata Sultan Yeni.tehir 40 l>Gkkln 
...,..t 

Betikblf Sinanpqa Vapur iıkeleai 29-31 ,, 
Talatakale R&a- Papaı oğlu bam 26 Oda 
tempap lllt kabnda 
Kamkapı Kup- Patrikhane 
ni udi 

ıs Ana 

iki sene 95 

" 
" 

" 
" 

" 

70 
6 

1J) 
6 

3 

Tophane Emek· Bofazkeaen 126-128 DDkkln Üç ıene 23 
~bqı 
Calata Şebavar Karanfil 
Bey 
Mahmatpap Ha· Cami altında 
ak"*' 

846 arıın kahve- ,, 27 
hane arauı 

15-42 DUkkln iki ıene 67,5 

BalAda mevkilerile clnaleri yazab olan vakıf emllk hizalana-
Uld mlcldetlerle kiraya verilmek llzere mlizayecleye konmUflur. 
ihaleleri haziranm oa birinci cumartesi gllnll uat on befle 
1apdaeakbr. Talipleria yeftli •• uati muk6re ka~.JYW 
,MRslhjptmt~.~ ~.İ!?! -~~.(!163)/,__ .'"l 

1 ... 

veya 

bunun bedelini alırsınız 
Ford Motor Kumpanyası Türkiyedeki 
Acentelerinin iştirakile muhterem müşteri
ler:__il).e .bir mükQ.f at verecektir. Bu mükafat: 

YENİ BİR OTOMOBİL 
veya 

' BUNUN BEDELİDİR 

Bu mükafat hiçbir ücrete tabi değildir. 
Buna karşılık olarak satış fiyatlarınada 
kat'iyen zam yapılmamıştır. Bu hususa ait 
tafsilat ve şerait Haziran bidayetinde ga
zetelerle ilan edilmiştir. 
Bu şeraite nazaran 1 Haziran tarihile 
30 Eylül tarihi arasında bir F ord otomobil 
veya kamyonu alan her müşterimiz bu mü
kalatı kazanmak fırsatıtfı elde etmiş olur. 
En yakın F ord Acentesine derhal mü
racaat ederek bu şayanı hayret mü kal at· 
hakkında, ~zahat isteyiniz .. 

ltlNCOLN 

Yıldırını terzihanesi 
Yeni postane sırasında Piyango mOdlrlyetl karşısındaki 

mağazaya nakletmlştlr. 1111ııımıı-

.,. w-1 I Klltabya villyetinin Emet kazası dahilinde Kızıl Bok karyr ıl Ku'~.~Ad?·t·.SIK~zıilkTu:~ftUn~l---ıarıılıl1 I iktisat Vekaletinden: 
ıinde ıimalen Gedik Harmanından bed ile Çat.cık dereliaia 
Emet çay1Da döküldllğll noktadan bilmürur Maşık tepesine hatta 

ı, ar1fOrlHll - :Ali bir mektep- mllnkeıir, Şarkan mezkOr tepeden kör tepeıine hatb milıtakia1e 
ten mezunum. Vesikam mevcuttur. Is- Cenuben Kör tepesinden Bakıcı Gediğine hatb müstakim, Gar 
tanbulda şirkeder ve ınüesseıeler nez· ben mezkOr Gedik ile Sarıcalar Gediği ve Gedik harmanı ara• 
dinde veya taşrada tüccar kltlpllRt. ta- k · "l hd 176 · ılyerlik ve buna mümasil bir vazife an- 11nda battı mlln esır ı e ma ut ve masahai satbiyesi cerıp 
yorum. Istiyenlerin Kandilli postabanesı arazide Acem nde Ahmet efendi tarafından bittaharri meydan• 
posta kutusu numara 10 Nezihe adresine çıkanlın liğnit kömür madeni 99 sene mOddetle mumaileyb 
yazmalarL 13026) ubdeıine ihale olunacağından maden nizamoameıinio 36 ve 
• it ocal• . . 37 inci maddeleri mucibince bu bapta itirazı olanlann 24 • 4 • 932 

.& Her sınd itsizlerc it ve ıstıyenle· tarihinden iki ay milddet zaı fında Ankarada lktasat VeklletiDO 
re işçi verilir. Sı'rkeci ve mahallinde makamı viliyate müraczat eylemeleri ilin olr .& iş ocağını ortak alınır, 
Babıali caddesi telefon 23495 nur. (1589) 

, Y A I[ 1 T ' -;:;I ====D=e=v=le=t==D=e=m==. r=y=o=ll=a=r=,=,=,=A=n=l=a=r=.==:;;::;-m 
Adresı lstanbul Ankara caddesi -----------------------=-

Vıkıt yurdu. 395 adet bandajın takas kaydı ve kapab zarfla münaka .... 
Telefon ı Yazı işleri :U379 ve 24 Temmuz 1932 Pazar günil saat 15 te Umum mOdOrlük b~ 

2.3872 idare 2.4370 ıında yapılacaktır. 
Posta kutusu 1 46. Fazla maHimat Ankrara ve Haydarpaıa veznelerinde beıet 
Telgrafı lstanbul Vakıt. liraya 1ablan ıartnamelerde mevcuttur. (2496) 

Abone ••rtlar11 
ı a 6 ı2 Aylık Font boru ve teferruatının kapalı zarf ve tak&1 

Dahilde ıso 400 750 1400 Kuruş mllnakasası 24 temmuz 193l Pazar ıUnO saat 
HarlÇte - 800 1450 2700 Umum mlldürlük binasında yapılacaktır. 
!!! t•rtlan1111za Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpap veznelerinde 3 er lir.-
Sıun ~~sK!. r~:rKş. ya ıablmakta olan tartnamelerde yazıhdar. (2497) ~ 
Santim• 20 .. 25 

KUçUk Hin prUanmızı Gayri mübadiller cemiyetinden: . 
ı 2 ., 4 1· 1 O üefah ı.. IJct 
80 50 '5 5 7 5 ıoo Kuruş 8 Haziran 932 çarıamba gllnllne talik edilen gayrimübacli 
A- Abonelerimizin her Uç ıyb· cemiyetinin senelik konıresi ekseriyet olmadığından nizamoa'°! 

8 tı içta bir defa meccanendir. it"" 
R - 4 aann geçen illn&.nn fazla Iİne tevfikan 16 Haziran 932 perıembe gilnünll tehir edihD __:. ... 
aun için S kuruş zammolunur, Yevmi mezkOrde uat 14 te Darülfunun konferans salon~ 

in'ikat edecejinden cemiyete mukayyet zevatuı behemehal 
meleri rica ol11Dur. ~542) 

• _, --J 


