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Rusyayla 
Romanya 
Arasında 
it •ıada başlıyan ademi teca-

~6~ nıtsalu müzakerelerinin akim 
a dığı nihayet resmi surette te

eyyüt etti. Müzakerahn kesilmesi 
•ırasında Karadenizden Rusyaya 
lblib" 1 Dlnıat sevkeden bir lsveç 
Renı· · · 
1 • 111llln Romanya harp gemi-
B~ı tarafından tevkif edildiği 
d u~reşten dünyanın her tarafına 
:~•lan mühim bir haberde intişar 

: tı . ?ünkü Yakıtta iıaret ettiğimiz 
Feçbıle bu haberlere Bükreşteki 
d raıısız muhabirleri Türkiyeyi 

l
e alakadar eden bir kayıt iıave 

e tiler· (R h . . t • omanya arp gemısı 

~rafından zaptedilen mühimmat 
J tanbuldan yüklenmiştir.) dedi 
er. Acaba ayni haberin Fransız 

:•zctelerine diğer memleketler
~ıı başka şekilde aksettirilmiş 

0 llıası bir hata eseri midir? 
. Yoku iJtizami olarak badise

;•.n mahiyeti tahrif mi edilmiştir? 
ıkrinıizce bu nokta, üzerinde bir 

•z levekkuf etmek lazımdır. 
. Çiinkn bu haber, bilerek tah-

tıf ea··ı . . . . . . d b' 
ıu·k ı mış ıse ışın ıçın e ır 
t 1 •ast var demektir. Eğer ls-
~nbulda bir sili b fabrikası ol-

Ydı, yahut, beynelmilel silah ti
car t' llıh e ıyle meşgul olan bir takım 
'1 Uesseseler bulunsaydı. Fran
d ı .gazetecilerinin (Rusyaya gön-
erıf en nıüb :mmat lstanbuldan 

~klennıiştir) demelerine bir se
p •o "'lll:lııa"'°la,biJirdi. 

. "Binaenaleyh Istanbulla sillh 
:::ı ve ticareti arasında biç bir 

nasebet yoksa buradan Rus-
)•ya - t • t .. d ·ı· d ili! ~ulllnıma gon erı ıyor e-
'- lllesı anc~k gizli ve fena bir 
ı.'ksatıa olabilir. Pöti Pariziyen 
ln~etes'n cl e int işar eden telgraf 
c 

1
, assa naz:ı rı dikkati celp ede

• :;.c fekildedir. Filhakika dünkü 
il Yınıızda aynen tercemesini 
'fretr v · · ı f b 

16 ıgımız te.gra ın aşmda 

d Yl,e deniliyor: (Bir kaç zaman
t,:110eri Türkiycden gelip Kös
ı. ceye uğrıyan muhtelif vapur-
tın Ru ·ı·h " l . lllat syaya s ı a ve mtı nm-

lar d götürdüklerine dair şn · -
~ olaşıyordu. ) 

ltt Usya devleti parasiyle sı ~, 
lil •: almak istiyor da dünya yü
k, n b ona silah verecek fabri
l'Grk· ulamıyormu ki bu devlet 
'111ı •ye vasıtasiyle silah satın 
'( 

0
k_Y• lüzum ve zaruret görsün. 

11uu,~· Türkiye Rusyaya silah ve 
bu •lbmat depoları hediye ede
ta.r:~ek bir memleket midir ki bu 
Olıun~ filph~ler uyanmıya mahal 

tirı~Ü~lsa bu haberlerin tarzı neş· 
k1111 ~lc~rak el altından bir ta
hGkın gız~ı entrikalar döndüğüne 

O edıyoruz. 
L nun . . b R 
qİııe b' ıçın aca a usya aley-
~e h ır ıui kastmı hazır lanı yor 
illi d?•uıen Türkiye de teşrik 

e ılnıek isteniliyor diyoruz. 
........__ Mehmet Asım 

At· l) 1 

~? :'-nk_a_r_a-ya gitti 
tekaı ~~ddettenberi şehrimizde 
hpant •tleri etrafında tetkikat 
kiu Aı·g~oırük ve inhisarlar ve
lıenıe 1 anı bey dün akşamki 
ti( b Ankaraya dönmfiıııtür Ve-
'd ey dij T • 1 llteıine n__ .•abah tütfin inhisar 
Dıct2Ql gıderek bir müddet 

olnıu,tur. 

5 inci sayıfamızda okuyunuz 

CUMA 22 KAnunusanl (1 inci ay) 1932 Sayısı 5 Kurut 

Lozan konferansı niha-1 
yet tehir edildi 

Halkın sıhhati namına 

Teklif ediyoruz! 
-------

Almanlar diyor ki : Tramvaylarda vatmanlar ön kapıyı 
kapamadan arabayı kaldırmamalıdır 

" Bu tehir bizim de Jebimlzedfr, çilnkil Şu ıslak, teh- -:-
Fransızlar biraz sonra hifl bl r fedakar- tikeli, berbat kış 

~ günlerinde ne 
Jıkta bulunamıyacak olan Hftler'Je tramvaya bin-

karşılaşacaklar ! " memek, ne de 
Londra, 21 (AA) - Hariciye ne -ı Jarının telakkisini tehir etmenin ınü- tramvaya binip 

zareti, resmen tebliğ ediyor: raccah olacağını idrak etmektedir basta olmamak 
Lausan·ne kanferansiyle başlıca a Viyana, 21 (AA) - Lausanne kon mümkün olmu· 

lakadar olan hükumetler arasında ce feransınm tehiri .münasebetiyle Nay. 
Yor. Sebep kareyan eden mükalemeler, henüz bıtme ye Fraye Presee gazetesi yazıyor: 1 

miştir Binaenaleyh konferansın mu- Milletler, bilhassa on sekiz mdlyon pılarım bir tür
vakkaten tesbit edil:miş tarih elan işsiz, devlet adamlarmm karar ver • lü kapablama
pazart.esiden itibaren açılmasına !m - miş oldukları bu tehir keyfjyetinden masıl 
kan yoktur bir şey anlamıyacaklardır Bu gazete Bir çok sü-

Şimdi yeniden bir takım m ük[ı' c ~ devletlerin bütün mıııetıer için mev- rekli ve ebem
meler cereyan etmektedir İngiltere zuu bahsolan mühim noktanın ne ol -

1 miyetli hastalık· hükumeti bir kaç güne kadar kabul e- duğunu an amak ehliyetinden mah -
dilecek usul hakkında şayanı memnu- rum olan siyasi rnütahassıslannın ka- tarın kaşla göz 
niyet bir itilaf elde edilec-eğini ümit rarından netice ~ıkarmak cesaretini arasıuda bir kaç 
etmektedir göstermektedir, dakika hava ce• 

Paris, 21 (AA) - Siyasi mahafil, Hitlerin naşiri efkarı o1an Tages reyarnnda kal-
1,ausanne kanferans:nın tehiri haberi :l.eiıtung tehir keyfiyetinin Almanya • maktan ileri geldiği unutulma
ne pek geç muttali olmuş olduğundan menfaatine hadim o1maktan başka malı! 
bu sabah henüz bu hususa d&ir müta· bir netice vermi:reccğini yazmaktadır, T 

ününe geçmek kolay: ram-lea. fotişar etmemiştir Filvaki M Brüning bir takım fedakar 

Fakat kim okuyup kim dinliyor? 
Herkesin sıhhatiyle alakadar 

ve herkesin menfaatine olan bir 
( Lutfen say! ayı çeviriniz.) Mamafi, bu kararın Fransız efka- 1ık1arda bulunmak mecburiyetinde ka vay kapılarını lutfen kapayınız! 

n umumiyesi tarafından makul telak lacak ,.e bu bilahnl'a m~·um neticeler =:::::;== =================== 
ki edilmesi muhtemeldir, Fransız · ef· ı yerecektir Fransa pek yakm bir za.. Gazı Hz. Saracoğlu 
kan umumiyesi yeni bir hal sureti ka manda nasyonalis - Sosyalhc;t mü -1 
bul etmek hususunda itilaf imkanlan zakereciler karşısında kalacaktı Si· Reisi Cumhur hazretleri dün Dftn Parise gitti 
derniş. edilinciye kadar Young planını yaset, buna doğu gidiyor Bu hareke akşam Sultan Ahmet, Fatih, E k 

ski borçlar müza erelerine imza etmiş olan devletler murahhaıı;- te mani olmaktan tevakki edilmelidir beyogw lu ve •işli taraflarında oto-
'ı' hükumetimiz namına iıtirak ede-

Paraşüt-tecrübesi bugün 
~s~işehirdeki müsabaka nasıl 

bir netice verdi ? 

M. Venstra 
Paraşüt tecrübeleri yapmak 

üzere Eskifehre giden M. Venst· 
ra ve M. R. Vensan dün şehri
mize gelmişlerdir. 

Belçikalı olan M. Venstra 
Brükselde kendi ismi altındaki 
paraşüt ve tayyare levazımatı 

fabrikasının sahibidir. 
M. Venstra eski bir tayyare

cidir ve Belçika tayyarecilerinin 
en yat'ısı olup 63 yaıındadır. 
Bir çok rekorlara sahiptir. 

Belçikalı fabrikatör ve tayya
reci dün bir muharririmize şun-
ları söylemişlerdir: . 

- Eskişebire yapılan davet 
fizcrine gitmiştik. Eskişehirde en 
iyi cins paraşütü seçmek üzere 
bir müsabaka açılmıştı. Müsaba
kalara benden baıka Amerikan, 
ltalyan, Çekoslavak, Alman ve 
Fransız fabrikaları iştirak etmiş
ti. Müsabakalardan evvel para
şüt hakkında konferans verdim. 

başka milsabakaya girenlerin 
hepsi paratfitle atlamadılar. Yal
nız kum dolu torbaları bağlı 
paraşütleri tayyarelerden atıyor. 
lardı. Halbuki biz böyle yapma• 
dık. , 

Benimle beraber gelen arka
!Jaşım M. Vensan r ~şütle biz
ıat atladı ve muva d yetle ye
re indi. Arkadaşım bu tecrübeyi 
210 kilometre giden Brege sis· 
temi bir tayyareden atlıyarak 
yapb.,. 

Eskişehirdeki tecrübeyi yapan 
M. Vensan bugün saat on beşte 
Yeşilköyde bir tecrübe daha ya
pacaktır. 

M. Vensan tayyareci Vecihi 
beyin tayyaresile uçacak ve pa
raıütle yere atlıyacaktır. Dün 
bir refikimiz Vecihi beyin para
şütle yere atlıyacağını yazmışsa 
da bu doğru değildir. Vecihi 
beyin yalnız tayyaresinden iıti
fade edilecektir. 

mobille bir gezinti yapmışlar ve cek olan sabık maliye vekili 
saat sekizde saraya dönmüşler- Saracoğlu Şükrü bey dlin ak-

dir Ankara 2l ( Valut) _ . Gazi şamki Semplon e\\ spresile Pa

bazretlerinin lstanbuldan izmire r ise hareket etmiş, istasyonda 
ve Antalyaya tetrif etmeleri bir çok zevat tarafınrlan teşyi 
muhtemeldir. edilmişt i r. Şükrü beye müşavir 

sıfatile yüksek iktısat meclisi 
umumi katibi Nurullah Esat bey 
refaket etmektedir. 

Baş vekilimiz 
Ankara (V AKITt Baş vekil 

ismet Paşa Hz. lerinin bir müd
det için lıtanbula teşrifleri şim
dilik teelibür etmiştir . 

Hamiller vekillerile müzakere
ler önümüzdeki pazartesi günü 
başlıyacaktır. 

Mardin valisinin beyanatı 

Cenup hududumuzda 
· Kaçakçılığa karşı ne yapılıyor ? 
Otuz köy istlmUlJc. edilerek fakir ahaliye 

taksim ve temlik edildi 
Mardin, (VAKiT) - Buraya 

geldikten sonra memlek.etin, "ik
tısadi vazıyeti hakkmda. tetki

katta bulundum. Bunları bildi
receğim. 

Cenup vilayetleri içinde ken- . 

disine mahsuı bir hususiyeti olan 

Mardin ıUphesiz itinaya, layık
tır. Memleketin umumi vazıyeti-

ni resmi bir ağızdan naklede
bilmek için vali Telat Beyi gör
düm. Sorduğu'm suallere şu ce
v;pları verdi: 

1 - Mardin vilayetinin ken
disine mabıuı hususiyeti vardır: 
Süriye ve Irakla hemhuduttur. Vi
layetin asayişi dollyısile devle
tin emniyetini ihlal edebilecek 
muzır eşhasa 'sahne teşkil eden 
Swiye ayni zamanda ikhsadi 
bünyemizi tahrip edici bir takım 
fena anasıra da me1ce olmuştur. 
Komşumuzun dostluk ve iyi 

komşuluk icaplarına karşı gös
terdiği müsamaha hududumu
zun bu kısmını anormal bir bale 
sokmuştur. Çok yakın zamana 
gelinciye kadar çöl ortasında bi
rer adi ve çok iptidai köyden 

Müsabakalarda paraşütlerin tec· 
rübeleri yapıldı. Fakat bizden 

Nasrattı• hoca-Ayol, 
Blndllln dah kesırorsKn 

n benim hlklremi durmadın mı ? 

başka birıey o!mıyan Andiver, 
Kamışlı, Amure, Derbeziye, Re· 
sülayn, Karamani mevkileri bu
gün birer mamure şekline gir• 
miş ve bu mevkilere mütenazır, 
olan Cizre, Nuseybin ve emsali 
kasabalarımız tedricen havasmı 
kaybeden bir balon gibi samnu.
tür. O fena Taziyeti vftcude ıe-

{ Alltarafı 2 inci sayfada ] 
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~=~~ii:1n ~i~~;] O D T e 1 g r 11 :~] Romenler 
Bu seferde bir Yunan 
gemisini zaptettiler 

Ruslara ait mühimmat yüklü 
Erlan gemisinden sonra Romen

ler Fi!omeni adla Yunan bandrah 
bir vapor daha yaka!anmış, kap· 
tanı tevkif edilmiştir. 

lstanbul gazetesine ge'en bir 
telgrafa göre Romanyada yapı
lan tahkikat nelic€S nde Filome
ni vapurile mühim bir şal siyeti 
kaçırmak için Sovyet ajanlatımn 
Romauyaya geldıkleri tcsbit . e· 
dilmift.r. Aynı vapurJa Rom;-n
yaya gelen bazı So11yet ajanlara 
derhal Par:se hart:ket etm şler, 

fakat yolda yakalanarak üzer
leriad e mühim vesikalar bu!un· 
mt:ştur. 

Vesikalardan bu adaman üç 
sene kadar evvel P dris~en kaçı
rılarak o ıamandanberi bir yer· 

de izi bulunamayan beyaz rus 
ceoerali Kutiepufun kaçırılması· 
na da iştirak ettikleri anlaşıl

maktadır. 

Beş bin ton hacminde bir 
ş1ep olan Filomeni tevkif edileu 
kaptan lspirorun malıdır. Uç 

gün evvel boş o~arak P.reden 
lstanbu a gelmıt ve üç gün son
ra Köstcnceye hc.reket et · iştir. 

Filomenı vapurunun şehrimiz
deki ::centes i M. Çelebidis, ge
minin tevkifinin doğru o!duğu 

nu kaptanın casu!4!ukla uğraş· 

bğmı zan etmed'ğinj söylemek
tedir. 

Kaptan ispiro isticvap edildi
gı zaman kendisine istirıad 

ed:len şeylerin tamamen uydur· 
ma oldugunu gemısının yal!111 
ticc tı'r iş ter< f k uliam 'dığım 

söy em ştır. Di ..r taraftan ge· 
len haberlere ~öre Yunrınistanın 
Romanya sefiri batic"ye 
nazırına ziyaret eC:etek k~ptan 
ispironun serbest bırakı : ması 
için teşebbfsatta bu'unmuştur. 

küçük el hareketini herkes ih· 
mal ediyor. Şu halde "tramvay 
kapılarını Jutfen kapaymızl,, ye· 
rine "Tramvay kapı arana kapa
mayı lutfen itiyat ediniz!,, de
mek lazım. Bunu itiyat edinelim! 

Bu bir., 

Hem belediyeye, hem de tram
vay şirketine teklif ediyoruz: 

Arabalar her ısl:ısyonda c?urup 

yo!cular inip bindıkten sonra 
vatmanlar arkalarındaki kapıyı 

kapamadan arabayı harekeket 

ettirmemelidir. Vatman, arkasın· 

daki kapının kapalı tutulmasiyle 
vazifedar sayılmalı. 

Biletçiyi bu işle mükeJ:ef tut
mak doğru değ ldir, çünkü bi
letçi arabanın çinde daimi su· 
rette seyyardır, hele araba t-ı'a-

labalıkken bileı ç·nin ikide bırte 
b let kes']']eyi birakıp kapı ka-
pamaya gıtmesi imkansızcır, fa

kat vatman aynı vazıyette de
ğildir; o o c u·u yerde, ön ka· 

pının önünde daimi be ' ç'dir, 
kapı arr: .. mda c urırak isti yen 
olu•sa or.u n enc lmek için de 
arabayı hareket ett irmemek 
gibi müeyyidesi vardır. 

Bu suretle arabanın bir 1 apısı 
olsun kapalı tu uimuş ve tram
vay içinde bava cereyanının ö· 
nüne geçilmiııı o 1u r 

Bu iki .. 
Umumun sı ,,ütİ bu ikı mad-

denin - birinc's n n l:elediye ve 
tirket tarafınd~n Kabulü lfızıın-

dır. leklıf edı.voruzl 

Bevanat• • Beya; R slar 
( Baştarafı 1 inci sayfada) ita yanlar a ihtilafımız 

tiren amillerin en beşmda ka- Manç ride 
k 1 k Mo~ko,·a, 21 (AA) - Tas ajntı-~ 

('a çı 1 gelir. Frar.sının gümrük Mahmut Esat Beyin n~uhablrlmlze tebliğ ediyor: Mı>skova gazetele~ 
itilafname!erile Tiirkiyeye le arşı d • "'l b t Harbindeki beyaz ruslar as~crl ıeş.l{t 
tatbin~ini taahhüt etf ği husu.-ah ver ıg eyaoa Hıtmm Japon zimamdarlaıüylc nıu1':t 
yapmc>masından ve bila'<i' l•a- lzmir, 21 (Vakıt) - Lozan muahedes•yle ltalyanlara bırakılan renet şeklini alan içtimalan haklrt, 
çakçıhğa müsait bir zemini inki- ve ltalyan tabiıyetine geçen bu adalar rumlarınm Muğla sahille- da Pekinden almış olduğu b-ir habe 
şaf ettirebilecek hn türlü espa- rindeki akar ve erazılerine mukabil İtalyanlar hükume- neşretmektedir Mosko\'a gazetele~ 
bı ve imkan'arı terv:c ettiğinden tim zd c.> n beşmilyon Türk lirası istemekte ve bunun takdirinin bu nümayişin cencral Sytchev'in rı 
' ı k k ı k ·1 "b ı· c o .ruc!an dog· ru va Lahey divanına havalesinı' ileri sürmektedirler. '-"Meti altında \"e Karbins .. Yreııi~i c.o ayı aça çı ı evt e cazı e ı - 1 J u 

b k · '- Biz t-una mu~<abil beş yüz bin lira kafi görmekteyiz. Bu işin ismindeki Japon gazetesinin bir ı:ıı 
ir azanç haline ~irmışt r Kİ h habirinin huzuriyle icra edilmiş 01 ' 

'-"urlsuz Ermenilerin, Türkiyeden Türk rr ahkemelerinde alli Jazımgeleceğı fikrinde bu uouyo-
J duğunu tasr ih etmektedir 
birer suret!e alikalarmı kesemi ruz. lbti !afın asıl mevzuu merci meseleıidir. iki dost hükumetin Sovyet ~azeteleri, hlç bir miit~lt' 
yen Sıryanil erjn ve tüa ki yede senelerdenberi uzayup giden bu meseleyi divana müracat suretile yürütmeksizin Vrenya gazetesinin b' 
işledikleri suç:ardan lrnrkarak hal e teşebbüsüyle ihtilaf dostane tarzda bertaraf edilerek makalesini iktibas diyor 
Suriyeye firar edenlerirı hepsi T ürkiye Italya dostluğunun bir kat daha kuvvetJenmtsine Mezkür gazete, Jnpon kumand:ıl'I~ 
bu mevkilerde top anmıştır. Bu vesile olacaktır. Bu ihtiaf ın önümüzdeki haziran içinde hallinde nm Şarki Çin hakkında zaruri ola' 
suretle hucut boyunda yerleşen hül-.umetimizi müdafaa edecek oJan sabık adJiye vekiJi Mahmut tedbrleri ittihaz ctmiyc davet etJlle~· 
rr.uzur eşhasın Türkiyede mev- Esat beyle l.omıı:um. Vakıta fU beyanatta bulundu; tedir 11 
cut akrabala:-ile daimi surette Biliyorsunuz ki Akdenizdeki 12 ada Lozan muabedesile ltal- Mizin .. Tzi gazetesinde çıkan b 

makaledede de Şimali l\lançuride ııS' 
muhabere ve aJış verişte bu:un· yaya terkedilm ·~tir. Jtalya tabiiyetine geçen bu adalar Rumları- keri harekatın içtinabı nakahil oldll' 
malan ve binnei.:ce kaçakçılı~ın nın Muğla sahillerinde akar ve arazileri vardır. Hükumetimiz ğu beyan olunmaktadır 
hararetle devam etmesi iç:n ka- bunları muhac rlere temlik ettığinden ltalya bedelinin tazminini 
rabetin verdiği emniyet ve itima- ist:yor. Labey adalet divanında kıymeti takdır edecek salahiyet· 
dm da tes'ri o'.muşlur. tar mercii hukuku düvel prens p!er!ne göre tayin etmesi için 

funa karşı vilayet şiddetli gıdecerriz. ~ aklı.,ız k:m~n ::ı c.,,;.ırn 1 in'ln::ı ~ i ' irsini:r.. 

mi:cadeleye geçmiştir. En azılı 

kaçakçılardan ıon zamanlarda 
bir kaç kişi ö'.dürülmüşt'ir. Ka
çakçılığı kendilerine san'.:ıt itti
haz edenlerin bu'unduğu l.öyler· 
c!e şiddetli silah tabarriyah ve 
takibatı yapılmıştır. 

Hükumetin bu hı.sustaki dai
mi bir takjp fik •r iyle yaptığı mü
oade!e az zamanda kuvvetli ne
ticeler vermiş ve aynı zamanca 
milli tasarrut ve iktısat baft<!sı 
esnEsmda merkezde ve bütün 
müUıakatta l:u vadideki teşkıla
hn takviye ve tabrık yo unda 
muntazam bir faaliyet sarf edil
mişf r. 

fü.bassa milli iktısat ve tasar
ruf cemiyet nin derın bir aşk ve 
heyacar.Ja } aplağı mücadele ve 

propaganda nei. .cesir.de Mardin 

tt"ccar ve esnafları lstanbuldan 
kanıilen } erli ma ı sipariş etmi
ye ve katiyen ecnebi malı get.r

memeye abt •e piır.ao etm fıer
dir. Ve son un anlarda Mardin 
şehri ıçersinde kaçakçı 'ık 
durduğu g.bi yerli mala ;slihli· 
kinin de yüz c'.e altmış beş : oe çı

karıldığı anlaşı : mıştar. Knça.< ve 
ecoebi mah kullanı l masının valan 
için bir cinayet, fahı için bir 
şerefsizlik teşkil e<. eceğı hissı 
halka claimi surette telkin edil· 
mektedir. 

Mardin vi:ayetınin seki:ı 
kaıa11 vardır. Merkezle bGt: n 
kazalar erasınc..a o : o:ı obillerin 
seyrüsefer.ne mvsait yollar ol· 
du u gıbi telefon tes"sah dahi 
mebzul ve mükemmeldir. Ve 
denebilir ki şarkta hiç b r viıa
yet ardin vı . ayet ı kad&ır telefon 
itıbaı i!e zengin deği !dır. Yalnız b ir 
vı ayet merkezi olcuğu halde bir 
orta maktebinın yoksuzluğu de
ıın bir eıem ve ıı.hrapla karşı-

Janmaktoear. Bilhııssa dev!et me
murlarının yerli vatandaş ardan 
orta mektep ı htıyaç arını m-ı
ha' linde tatmin edememe! ten 
mi.t velı . t l:issdtikleri e 'c m pc°' 
l ü ii dür. l ü ün te{ebbüs'er e ve 
ısr ırla ra rağmen bu ne :e h n 
nçılrrayışı mali vazı e l eri n ü
Ea t o mıy. n vc f ş nıiş çocuk s a
hı bi ve ı er iç n e knda r ta
l ilrr. m .süz o cugu 17."ha muh
hı ç dcği dir. 

Her türlu mad i mal rumiyc t · 
ler.e kaıfı lrntş ya ge en dev t 
memurlarının bır tie l öy'e l c.y -
ti iht yaçla karşııaşrn !ara 1 endı· 
Jeri ıç n derın bır en rlışe ve •eıs 

menbaı o . ına ~ta ı r. 

ark vıla e tler i zc.e es n 
beıı tag-a.ı i" p ve t ı u un Ye 

şakavet n haynaluarmı teşkıı 

eut.n gcuı§ aı az. sa&ııp.e. i.e ışbu 

KraHçenın ö umü münasebetile 
Atinada siyasi hadise'er çık.a

rı masına çahşılıyor 
Atina, 21 (Hususi) - Yunan kıraliyet faraftarlan, bugün 

müteveffa kıraliçe sofiııin istirahat ruhi münasebetiyle terfp edil
mekte olan ruhani ayine siyasi bir mahiyet vermiye çalışıyorlar. 
Hükumet Be'.ediye re'.si Merkurise gönderdiği bir tezkere de 
ayine siyasi bir mahiyet verilmes:nden içtinap edilmes ıni teyit 
eylemiş, aksi ta' tirde kendısinı şahsen mes'ul tutacağmı bildir
miştir. 

1-! üt~ iimet, 
iyıncen sor ra 
!eri a mış . ır. 

b'r takım bac.liseler çıkmc:sını men etmek için 
nümayiş yapılmasını men için icap eden tedbir-

Yunan Sinyor meclisi,, rlükü ictimaında sabık 
validesinin vefatından do'.ayı bir taziye te :grafı 
karar v~rm"ştir .. .Sensinyor meclisi, bugün yapılacak 
de iştim'· p..f 0 ce1<1i-

kral Yurgiye 
göndermeye 

iyin runaniyi 

Tapu mildürile Haş katibin tevkiflerine 
izin verildi 

An~ara, 21 lVakıt) - Bir Ermeniden C4CO) lira ri~şvet alır
ken cürmü meşl·ut halinde yakalanan tapu baş katibi Ahmet ve 
müdürü N yazi beylerin tevk ıfleri için Maliye vekaletinden iste· 
nııen müsaade verilmiştiı. Kendiler nin bu ak şanı veya ;'arın sa
ba11 tevkif edi.me'.eri muhtemeldir. 

Kaçakçılık mahkemeleri dit tasdikte 
Anlrnre 2 ı ( Val~ıt) - Adliye intihap encümeni kaçakçılık 

mahkemeleri l ikim, muddeiumumi, müstantik ve başkitiplerini 
tes'b t etmiştir. Mahkeme mmtal<alara ali tasdi':ee iktrandan 
so ra 1!tıele !erle ilan ed ılecektır. 

Tütünlerini satamayanlara Hllallahmer 
yardım edecek 

İzmir 21 lVakıt) - Tire ve Deiirmeo dere hava'isinde tütün
ler.ni satamıyanların mıklarınm l 350 ) ye baliğ olduğu tes'bit 
e c. ı m ştir. Hı al1abmer bunla;a yardımda bulunacaktır. 

1 ıhtım şirketinin kaç;rdığı para 2 milyon 
5CO b·nı buldu 

lzmir, 21 (Vakıt) - Hühumete intikal eden Rıhtım şirk eti 
hesap!aruı ın tetkikine devam edi lmektedir. Ş'rketin knçırdıh 
bazı mühim evrak Lu unc!u. Bu yeni vcs 1-a lardan şirl<etin bükü · 
mellen ş ' meiye kadar 1,600,000 liradan bnşka 900,000 lira daha 
g z cd ği meydana çı m ştır. 

UrJa .. çe~ e so gu c ar n n 
ikisi yaludan ı 

iz .1 ir, 21 {Va ı] - U rla - Ç şme arnsındıı dört o lomo Jil 
yo cusundan ~OLO lira ve kıyrr.et i e ya g. spedcn iç hay u ttan 

kisi j nnriar nala ı ız tarafından ya ka l anmıştır.G ece jandarma ar mız a 
nlsa cmeden c- o ;ıı a a}dut ar bir"bi ıınden dyrılmışlar D r.a r ı Pnttal 
P ı .. ya cıişiıru H k Y• ulanmış, ar ~d· şı çol.ı aıı Osman Urıa-

a ı hamar da ) l anırkcn şi plıe i.ızer ine ele geçmiş, ikis ı cü
ri m eıiı ı ıt r f etn ·-a: erdır. Uzeıleainde benüz ıira, } o cu arın 
<'ŞY .,ı s r loymettar eşya bu unmuştur. Ü çuncüsti takıp edıl· 
n:e t r. 

. ...... ······················································································-························ 
~r z, i ~ ne e h r t urlii h:> < ı 

rn e ve ı...~ı ı ver s tin en 
Lu arı ı L · üı1 Pde ıi vccı e· 
. erı:ı en ıuahı u m o ra < bu un an 
b n c c h .. t 11 şın ya ' ı .hm 
( C't n bir fa ra z .ı ruret ve s r a-
'r-tı ç · rı ı a 1 t e yo u n 
c e ı er a p m .taaır . 

Lu ka bilden 30 40 ka 'ar köy 

ıalim.Ak edıJnı §, içindeki halka 

tcvzı ve tem ı c o un ruşt ur. Cum· 
1 u yet ıd rcsin.n bu yü ı. se • nı
met ve atıf hnden dol a vı halk ın 
h sselt ı ı ş ükran payansızdır. Bu 
sur ! le, binlerce ~atandaş emla '< 
ve ar z sahibı o makta kend ı 
c re '~ er nın mnhsu .liae g e ne ken· 
d lcr · b'znı t s p o 'ma tan mü
tcvcl t n r hey can ve a a (ayla 
arazıye bai anmış ardır. 

Omor Cezmi 

Sterling mikyası nıı 
gümüş mü 'l 

Londa, 21 (Af.) - Taymis gazett
si, Pregrinus imzasiyle bir makale 11t' 
retmektcdir. Bu makalede altın mil' 
yası meselesiyle harp borçları ve !' · 
mirat meselelerinin bu sistemin ışı~; 
mesine karşı çıkarmış olduğu müşl•il 
ler tetkik olunmaktadır 

Bir çok memleketlerin altın nıi~' 
yasını terketmelerinin neticelrl olll • 
rak makale muharriri, Sterlinin ve>1 

gümüşün bu memleketlerce müştere~ 
para esası ittihaz edilmesini teklif c1 
lemekted.ir 

Muharrir, Almanya, Cenubi Anıetl 
ka, Japonya, İngiltere, İtalya, lsli:ı!T" 
dinavya ,.e sair ikinci derecede bır ti 
kım devletlerin Sterling veya güınu~ 
grubundan birine iltihak edeceklerıtıl 
yazmaktadır 

l\famafi bu gibi devletlerle aıtıJ11 

mikyas olarak muhafaza eden dc~Je• 
ler arasın ki tıcari münase etler~· 
yüzden pek ziyade müşküHltn uğm11' 
caktır Bunun da selıcbi gümüş ı~· 
metinin altın kıymetine olan nispeti' 
dir 

Taymis gazetesi, netice olarak pd 
grinusun tetJdk etmekte olduğu iJtl' 
kanlann altın mikyasının iyi işleIJ1t' 
sini tahrip etmiş olan kuvvetler, Jlli.l' 
Jetlerin aklı selimi tarafındn tahrI~ 
edildiği takdirde birer haki1mt ot:.ıbr 
leceğini yazmaktadır 

Adanada mekteplet 
kapan ı 

Adana, 21 (AA) - Şehrimizde gtl 
bin salgın ve müstevli bir surete d~ 
vam etmesi lizerine orta me!.tcP~~ 
bir hafta ve ilk mektepler on g\> 1 

müddetle kapatılmışt:r Grip sal ... 111 

kazalarda da şiddetle hüldlm sürr.1~ 
tedir Telefat ço:<tur Havalar gi.ıt1; 
düz güneşli ve ılık nispctt4? gecele~ 
sıfırdan aşam diişmektedir Hnstrl! 
l Jfl :q:1f lJO.\ u:.wını A3 uu..\ıwunınq ıl 

U faya kar yağ·dı 
Urfa, 21 (Vakıt) - Bugün burtı~ 

ilk defa kar yr' ;-·mıyn bııs!aclı GJ'I 
salgını cs!d şi ddetini kaybetmic;tir 

l\ta çu ·~c •gtik 31 
I' ti 

N:ınl.in, :!1 ( AA) - Ç"n bü!:uıııC: 
Mançurlnin istil.lfılini temine ç.:ıi'. '\, 
!ar ha\lnnda tc\ 1\İ f m 'izc'<kcrcicrı ~ 
karın ya kara r vermi~ tir 

u •a l fa ra ası icin 111, 
Tzm·r, 21 (V&.1 et) - H i:1 omc\, 

lzmirde b"r çuva l fabr"'.as ı te ·s cbıl 
mc i için b zı tGcca rlar teşebbüste 
hınmu larciır 

ı'§Uah e r b ~u . ·Ji • 
lzmir. 21 (Val.ıt) - fzmir Hıl·' tt' 

ahmeri11 'n senelik balosu 11 şub:l t!l' 
ver:Ieccktir Hazırlıklar yapıımıılı 
dır 

Milattan on beş asır e""e~~ 
zamana ait b1r tUrbe bulu" ı· 

Eriha, 21 (A.\) - J,'verpol dıt't' ııl 
ff nur.u profo örler 'nclcn G:ıt 1~1 11' 
m"J,1ttan on dört !'I r evvel! i z.~ttf 
hırda h' ' .üm sürrnü olan devlet d•' 
terinin gömüldül~lcı·i tül'bey.i rnc) 
na çıknrmıştlr 



•(t 
ı . .... 
ı' 

150,000 Sterlin 

(Son Yemen valisi ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 

........ oınıiııııııım ımnı unun ıl!llllllllllllli ~w· tBi ııı • • n ı. "~ı m Tefrika: 11 ıııııımııııınmf 
Tercüme ve iktibcu lıakkı malıluzdur. 

llfı;--b Bakınız kızmıyorum, bu sözleri- bu oldu~"U gibi geri götüren adamca
~erdiğ~lunduğunuz müşkül vazıyetin ğızın cılız bacaklar. çekti. 
bir ite; buhrana atfediyorum, şimdi Ona bakryordum, sapsarıydr, göz
~ aöyı~ dah~, ve son .. defa olarak si -1 Jeri bir nokta) n dalmış, azar işiten 
)>itıiz: •Yecegım şu sozleri iyi dinle·' bir çocck gibi küçUlmüştü. 

llerı b' .. • .. - Anutsunuz.. Çok anutstmuz .. Fa 
~ a ır Turk, bır Turk \'alisi ola- kat Tiirkü anlamakta. neden anut de-

ncak ~ ·J d'' .. b'l' . et!fr bir :.-:-~ e uşunc ı ırm, ehm<le ğiJsfniz .. Çok mu güç! 
eJillld klttgıhz heyeti ,·ar. Ve heyetin M•hlannuş gibi olduğu yerde da • 
dit, ,et alınası Hlzım mıdır, değil ·m·- ruyor, kend'ndcn geçmiş gi:bf sessiz 
ıı a anıırun ·ıı ı· · f · eyı a . . • mı e ımın men aatı ve harekotsiz bulunuyordu: 
ltleyinilllı~~ır? Bir lahza tereddüt et- - l\listcr J:ıkob, dedim ve gülüm
:t~h112 ~irı bu sualin içimden gelecek siyerek, yalnız anlamadığım bir nok• 
8tıiıt bU cevabı vardır. Bu ce\'ap ta ''Br, bir kaç hafta evvel başımı on 

aı.... tUn St ı· 1 rin' . .. b' • ... ll)tı- er ıng c ızın, goz ın nyala pazara çıkarmı~tJntz.. O 
~- 4411 hazın· J • • • t' · ft ' ·i .. -~ o kad e erını~tn ve serve mı va.n t ~oluk çocuğuma neden acımadı· 
~~İllllek, ar Us~ündedi: ki, bu~~ anı:- nız .... Bu merhamet kalbinize ne v:ılı;it 

lir}\ olra takdır edebılmek ıçrn bır geldı? Sonra, şimdi de bana canlı can 

1
. Çok de~~ıı .lazımdır. h otuz bin altına talipsiniz" Bu ra .. 
ıffnfıin b._ • bır kac gün encl bu tek kam farkı neden?_ 

:e11) den ~r e~ni bir \·asıtnyla (A -1 Miralay deı•in bir u)kudan uya • 
t-Uıaı lt ~aldıı_n. Bunun cevap kül· nrr gibi kendine 2eldi ve mınldamr 

-t.ini getirdiği mektu •ı gibi: 

Türk - Yunan 
mahkemesinde 

- - - --- ·- --· 
G U N--U N ~~-=-= 

,,s·i Y .A S, E Tİ. 
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y erebatan camiinde- r ] 
kı :u~~e~~z!:=~i~~e:!~ .. __ A __ c_u_z_e_n_i_n __ D_e_l_i_n_e_s_i_~· Ti CARET • 

VE.iKTİSAT HAYATI 

incir ihracatımız 
ızmır ticaret odası inc;rleri

mızın vaziyetini gösteren bir 
rapor hazırlam:ştır. Bu rapor
dan öğrendiğimize göre muhtelif 
ecnebi memleketlere 20,314,000 
kilosu işlenmiş ve natürel, 1,5 
milyon kilosu da hurda olmak 
üzere 21,814,000 ldlo incir ih
raç edilmiştir. Halihazırda iki 
buçıık milyon ki!o stok incir 
mevcuttur. Ege ilrtisat mıntaka
sının 931 senesi incir rakultası 
21 milyon ki1osu naturel, 3 mil
yon kilosu hurda olmak üzere 
24 milyon lci!o olarak tes'bit 
edilmiştir. 

Gömrllklerde eşya açma 
Ucreli azaltı!a bilirmi 

Ticaret odasınoa yem bir 
komisyon teşkil edılmiştir. Bu 
komisyon gümrük'erde eşya açıl
ma Ucrelinin tenzilinin kabil 
olup olmadığım tedkik edecektir. 

Hindi standa 

24 poli!>le ha!k ıçarpışh 
Bombay, 21 A Aj - Polis:cri 

taşa tutan bir numayişci kafile 
sine zabita tarafından sopa ile 
yapılan hücum nelice•nde on 
iki kadar kimse yaralanmış ve 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Teslihet konferansına i~tirak 
edecek Amerika murahhas· 

lar1 hareket etti 
Nevyork 21 (A.A.) - Tahdi

di leslihat konferansına iştirak 
edecek Amerikan heyeti mu
ralıhasıılar,ı beraberlerinde sul 
ha miiznbcret kadınlar birliğini 

temsil eden 3 kadın bulunduğu 
halde Avrupaya müteYeccihen 
hareket etmişlerdir. 

vetlidir. Onun için henüz ona 
karşı diğer bir namzet gösteril
memiştir. 

Bir kaç hafta evvel Charles 
Cutis reisicümhur vekilliö-ine 

o 

namzet gösterilmiş bulunuyor. 
Neticede Cumhuriyet fırkası

nın Hooveı·le Curtis'i namzetgös
tereceklerine hükmolunabilir. 

Amerika cumhur riyaseti nam· 
zetleri takarrur ettikten sonra 
iki fırka daha mücac!eleye gi
rişecektir. Esas itibarile her fır
ka daha şimdiden mücadeleye 
girmiş sayılır. iki firkanm 
rical ve hatipleri ve her ölkeyi 
ziyaret ederek hem mücadde 
ıçın para toplamakta, hem de 
teşkilatını tanzim ve takviye et
mektedir. 

Fakat Amerika gazetelerinin 
verdiği malumata göre her iki 
fırkamn da mali vazıyeti iyi de
ğildir. 

iki fırkanın mümessilleri de 
memleket dahilinde yaptıkları 
seyahatlerde keseleri boş dön
müş gibidirler. 

Daha şimdiden hangi tarafın 
kazanacağma hüküm vermek 
mümkün değildir. Fakat müca
delenin şiddetli o!aca~ı muhak
kaktır. 

Mister HooYer'in kazanması 
ihtimali pek zaif değildir. 

Fakat Amerika efkarı umumi
yesinin son senelerde demokrat 
lara müteveccih olduğu nazarı 
itibarc almırsa demokratlara 
mensup bir Cümhur reisinin ri
yasete gelmesi de ' · ·· -·~· 'e muh
temeldir. 

"•· N. 

I{ıbrısla ticaretimiz 
Kıbrısla ticaretimizin son za

manlarda azalması üzerine tica
ret odası bu hususun tedkikine 
ve inkişaf çarelerini araştırmıya 
başlamıştır. 

Fındık nizamnamesi tatbik 
edilmelidir 

Harici tic:ır et ofisi şubattan 

itibaren tatbiki kararlaşhnlan 

fındıl< nızamnamesınm henuz 

haz:rhkları bit rilo•ediğinden bir 
mi.iddet teh'iri için vekA'etten 
mlisade istemişt:r. 

Petrol niçin pahalılanıyor 

Piyas mız::fa fealiyette bulunan 
büyü!c petrol kumpanyalarının 

aralarında yapdıldarı müzake-

reler neticesinde anlaşdıkları ve 
bir törst t~şkil ettikleri söyle
nilmektedir. Son günlerde top
tan petrol fiatları kilo başına 
bir kuruş yükselmiştır. 

Yunanlılar yahudl
lere niçin düşman? 

Selanil<te Yahu ii aleyhdarlığı 
son günlerde tekrar fazlalaşmış
tır. Gelen haberlere göre Sela
nikte lcarakola müracaat eden 
bazı miisevi!ere elli kişilik bir 
kafile sopa ve taş a hücum et
mişler, iki müsevi ağır surette 
yaralanmı~tır. 

Vazıyetin daha ziyade fena· 
lai:nasından ve geçen seneki 
kanlı hadiseler çıkmasından kor
ku'.mak tadır. Haham başı ve mü
sevi cemaati mümessilleri valiyi 
ziyaret ederek müsevilerin emni
yet aradıklarını söylemişle.ıdir. 

Zabıta rnüsevi mahallerini mu
hafaıa altına almıştır. 

Selanikte çıkan musevi aleyb
dan "Makedonya,, gazetesi neşr 
ettiği bir makalede müsevilerin 
Makedonyada ihtilal teşkilatile 
müttcfıkan hareket ettiklerini 
yazmakta şiddetli hücumlarda 

ticumhur orkestrası alaturka 
kısmı sabı 1c şefi Yaşar bey bu 
gün saat on dörtte Sultan Ab
mette yere batan camiinde 
mukabele esnasında kuranı türk· 
ce olarak okuyacaktır. Kuran 
şimdiye kadar türkce olarak 
ve mekamla hiç okunmadığı ci
hetle bu gün yere batan cami
inin ço'c kalabalık olacagı 

tahmin edılme'cte-lir. 

Reşat Nuri Bey 
Maarif veka!eti rr.üfettişlerin

den kıymetli romancımız Reşat 

Nuri B. Adanaya gıtmiştir. Re
şat Nuri B. orcıda bulunan Ma
ar,f vekili Esat B. in teftiş seya
hatinde kendisine refakat ede
ce~tir. 

Cam fabrikası açmak istiyenler 
Memleketimizde bir cam fab

rikası açmak istiyen bir Fransız 
grubunun mümeıuilleri hükumet
le temasta bu!unmak üzre şehri· 
mize ge!mişler ve Ankaraya git
m:şlerdir. Grup Romanyada da 
bir carn fabri <ası tesis etmiştir. 

Yalova ehalisinin geçimi 
Yun an işgalinden enel Yalo

va kövlüsü bilhassa kozacılık 
ve dut~ulukla iştigal ederlerdi. 
Fakat işgaldeıı sonra bu iş he
men hemen mahvulmuştu. Ya!o
va kaymakamlığı halkın eski 
iti ihya etmesi için fealiyete 
geçmiştir. Aynı zamanda bağ

cılıkla da oğra('ı' acaktır. 

Valinin hastahöı devam ediyor 
Vali ve Belediye reisi Muhit· 

tin beyin hastalığı devam etmek
tedir. 

Muhittin B., beledife reisi mu· 
aYinlerinden Nuri, muhasebe 

müdiri Zühtü beyleri dün evine 
davet ederek belediye işleri hak
kında malumat almış ve bazı ta
limat vermiştir. Bu müzakere 
bilhassa belediyenin 932 bütçe
sile alakadardır. 

bulunmaktadır. 
Makal'! şu cümle ile 

tedir. 
bitm'!k- G lt1. o il y A 

r Yarın akşam 18,1/2 da' "Mlisevi cemaatı ve Selanik 
müsevileri Selanikteki beyaz ku
lenin iistünde Bulgar bayra· 
ğının dalgalanmasını taklif edi-

' yor.ar . ., 

1 Milyon Amerika'h, uyuşturucu 
maddeler kullanıyor 

Nevyork, 21 (A.A) - Mümes· 
siller meclisi azasmdan M. Lo 
ring Black'a nazaran 1 milyon 
dan fazla Amerika'h uyuşturuşu 
maddeler lrnllanmaktadır. 

!Viyolonist) 
DANY BRUNSCHWIG 

(Viyolonselist) 

ANDRE HUVELIN 
ll'iyanist) 

Madam A. HUYELIN 
yegAne konserlerini vereceklerdir. 

~Jevkilcr; 75· 100-150·200 localar; 600 

ve 800 kuruş. Biletler 14 1·2 dan 19 
arasında sinema gişesinde ~atılmaktadır. 

Bu gün 

Melek ve Elba•ra 
sinemaları, mevsimin en büyük filmini gösteriyorlar. 

MAURICE GHEVALIER 
Tamamen Fransızca sözlü ve şarkılı 

Şen Mü/Azim 
Şimdiye kadar vücuda getirilen büyük temaşalı en güzel operetinde. 

• , 
Bugün Elhamra'da 10 3/4 ve Melek'te ·ı 1 de 

Tenzilatlı fiatlarıa matineler. 

~. 

GLORYA 
Yarınki Cumartesi akşamı 

ELLEN RICHTER, THEO SHAL 
ve 

Puffy'nln ilk bUyUk sergUzeşt 

filmleri 

ıunu~ ~HJOUllH~I 
Ni~ karnavalı - t\is haYalisinde çılgın bir 

tenezzüh· Sahrada bir aşk macerası 

MUellifl : Nlzamettin Na%if Ressamı : MUnif Fehim 

-- Siz ikinizin de yanağı benli ..• 
benim ikiz cocukiar,msınız . . , 

-75-

Bir ay sonra ••• açılmıştı. Doğumunu saran esrarı öl· 
Aptülhalimle arkadaşları hazine- renebilecekti. 

deki paralan paylaşmışlardı. Şimdi 

her süvari atının terki inde 
bir hazine taşıyordu. 

küçiik 

. . . 
Aptülhalimle arkadaşları lzmi tt<'!'l 

sonra Bilecik n Sö~üt taraflarına o
radan da Ankara toprakalrından ge
çerek (Baba Himmet) taraflarına 

Yarm:şlardı. 

. . . . . . . . . 
(Baba Himmet) de hir köylü on•I 

)ara şu nasihati vermişti: ı 

- Hey oğul.. Bu kadar atlının en 

nına acıyorum. Sen sen ol Kayscriye 1 

gitmekten ~e!dn.. ı 
Fakat Aptü!halim nasihat dınle -

memiş, köylüye bu sözlerj niçin ı-öy- 1 

Iediğini de sormıya lüzum görmemi~· 

ti. 
. . . . . . 
. . 

Aptülhalimle arkadaşları (Baba 
Himmet) de iki gece kalmışlar ve ii · 
çüncü gün öğleden bir saat sonra 
yollarına de\'am etmişlerdi. . . . . . . . . . . 

Kayseriye üç saat mernfede bir de 
ğirmen vardı. Aptülhalimin kafile:"i 
bir gece c'" orada kalmı~tı. lşte bu ge 

cenin sab:~ltrndaydı ki, tan yeri ağa -
nrken nereden çıkt:kları belli olmı -
yan biı· takım adamlar.. şidde-tli ... bir 

baskın yapmıslardı. oo1 

Tarnf eyn derhal birbirine girmi:;;ti. 
Aptülhalinı di;;arıya fırladığı za -

Kadın o kadar heyecana uğramıt 
tı ki .. Derhal bayılm;ştı. Öbür tarafJ11 
reisi hemen kadını kucaklamış \'e deıı 
ğirmene dalmıştı. 

Şimdi söz bütün lıu hadiselerdeıd 
esrarı bilen yegane kadına aitti .. Aca• 
ha onun hayatını saran esrarda na.c;ıl 
bir fevklfldelik \'ardı? . . . . . . . 

. . 
O gi.in kadın ancak akşama doğrtl 

ağzını açabilmişti. Enelfı iki genci 
yanlarına alarak yüzlerine uzun uzutl 
baktı: 

- lkinzin de yanağı benli - dedi 
- Siz benim ikiz çocuklanmsınız.. 

Gözleri ya~~rmıştı. Bir müddet ağ· 
ladı. Sonra: 

- Şimdi, dedi, senin adın nedir? 
- Aptülhalim .. 
- Tamam bu babanın sana verdi· 

ği isimid. Demek ki değiştirrnc:ni~Jer" 
- Ya seninki? 
- Deli Hasan .. - diye cevap ,·el" 

di öbürü -
- Neyle uğraşırsın sen? 
- Ben şimdi Ka~·scrj kalesinin ha• 

kim iyim .. 
- Yaa ... Ne güzel .. 

(Bitmedi) 

Gelenler, Gidenler 

Bulgar sefiri M. Povluf Sof
yadan şehrimize gelmiştir. 

~ Bren sefiri Cemal Hüsnü ~ 
bugün Ankaradan şehrimize 
gelecektir. 

UskUdar HAie sinemasında 
(Adalet Kurşunu) ilh•eten : (Cesarc· 

- Hey millet! Teslim olana aman tin müktıfa.u) 
\'ar .. Yol,sa hepinizi kılı~tan ~eçirti • 

man çakı gibi bir adamın avaz avar. 
bağırdığını duymuştu: 

rim ha.. Darülbedayi Temsilleri 
'l'abii tehdide pabuç birakma • Bugün matine saat f 1 b 1 B 1 d" • 

. . .. 1 ~n u ee ıyesı 
mak ı.:ıtcmıı;;, hemen tarafeyn mu - 15,30 da ve suvare "eh· Tı· t d 
cadeleye en azgın şeklini vermişlerdi. \ saat 21,30 da "# il' ıya l'OS 

Fak~t b~ k.an niçiı.ı dö~ülüyor~u? Bir Kauut ~euril~i ""''111111111 
Aptulhalımın beynıne bırden ı;;ım · Yazan: ııı ııı 

şek _ı.dbi bir fikir gelmişti; derhal ;:;u MüıahipzadeCelal 
teklıfte bulunmuştu: Yakmda: Yalova m 

111111111 
- Behey adamlar! Nahak yere Türküsü ilk mu

kan dökmede ne mana rnr? lçin°izde : sikili komedi. 
bileğine güvenen Yarsa işte meydan.. ---------------

Gelsin, benimle çarpışsın .. ! Raşit Rıza Tiyatrostl 
Bu teklif cevapsız kalmamı:;>tı. De• (Şehzade başında) 

Bugün gündüz ~aat 14 de umu(Jl• 
,.e talebevc (Samson) 4 perde. Al:' 
şam saa; 21,30 da (Kocama bit 

ğırarak kılıcını havaya kaldırmı~tı: betres) 4 perde. Teıcüme eden: ~tub' 
- Gel delikanlı .. Fakat ~eni erkek tar Bey Yarın akşam saat 21.30 da: 

min herke."i tehdit eden adam ortaya 
çıkmış ve gene avazı çıktığı kadar ha-

bir adama benzettim_ At şu kılıcını Aktör Kin j 
da seninle güreşelim_ Kazanan tara - _ _ _ ."1 • 

fa !:~~ı~~~;: :~~:!1~r~ykua~:1ğ:~~~!e r Fib-~-;e zekit 
herkes yanyana geldi, bir halka oldu; 
ve bu halkanın ortasında güreş başla
dt .. 

Aı:ı Orta 

1\. K. 
Hurma 208 O 

Mamafi bir netice elde edilemedi Üzüm 185 156 

Edn• -K. 
o 

ve güreş uzun sürmedi. Çünkü (Fal. Arpa 16 15 
cı kadın) ın birdenbire değirmenden Buğday 12 10 

78 
13 
8 

fırladığı ve kollarını açarak bağıra lstanbul müftiliğinden: 
bağıra ortaya atıldığı görüldü. kuvayi havaiyemizin itila Y/e 

Aptülmalimle arkadaşlan hayret- terakkisi için her türlü mua· 
le bakakalmışlardı. Dili tutulan kadı· venet ve muzaheretin ifafl 
nın birdenbire dili açılmış ve bağıran vazaifim ubimmei vataniyedell 
ince sesinden kulaklara şu cümleler oldağu gibi bu bapta diyanet 

t işleri riyaseti iliyesinden isd•.' ulaşmış ı: 

- Oğul .. Ne yapıyorsun? Hiç iki buyrulmuş olan fetva mucı· 
hince de sadakai fitire ve ıe" 

kardeş birbirini boğazlar mı? 
kat ile mükellef olan din kı>t" Uittabi güreşenler, yani öbür tara• 
deşlerimizin Tayyare cemiye· 

f ın reisiyle Aptülhalim hayretle du - t 
tine ibrazı gayret ve hamiye " 

raklan11şlardı. te 
te bulunmaları ehemmiyet Aptülhalim fevkalade sevinmişti. 
arzolunur. 

Öyle değil mi ya .. Artık anasının dili ~--------------
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Kadın polisler nasıl yetişiyor? soo Kelime TSaokk:akktaAtan 
içinde Bir 
Tarih Matmazel! 
Amerikanın (Ruşmor) dağı 

Uzer inde bütün Amerika cumhur 

reislerinin heykelleri yapılmakta
dır. Bundan ·daha evvel de bah

setmiş ve bu pek büyük hey

keJlerin altına Amerika tarihinin 

bir hülisası yazılacağını da an

latmıştık. 

Bu kaya üzerinde yapılmakta 

olan heykellerden (Vaşington) 

Kadın polislere unki bitmek üzeredir. Amele bu 
eseri bitirmek için çalışıyorlar. 

ders veriliyor Bet senedenberi devam eden 
l faaliyet, bir miiddet daha de-

li ı·~~ndrada kidm polislere, po· yetiştirilmeleri Londrada umumi aşırarak kaçan kadın ve erkek vam edecektir • 
.... ~ •gın bütün vazifelerini öğret- asayişi daha fazla temine yar- hırsızları birer birer yakalamıya 
... ıye büyük bir ehemmiyet veril- dım etmiştir. başlamışlar ve neticede umumi Bu eser Amerikaya (SOO,OOO) 
ltıektedir. Daha evvel büyük mağazalar- emniyet daha fazla kuvvet bul- dolara mal olacaktır. 
k l<-dınların hırsızları nasıl ya- dan bir sürü eşya aşıran ve bu muştur. Hesaba göre bu abide (Soo,) 
t alayacaklan, en mahir polisler suretle bunları büyük hırsızlara Kadın polisler için açılan, bin sene paydar kalacaktır. 
rar~fından öğretiliyor. Yukarki satan hırsızlar, kadın polisle- mekteplerde onlara ilmi ve ame- Amerika tarihinin hülasası beş 
'~•ınler bu mühim itin g~nç ve rin istihdamından sonra çok azal- Ji dersler veriJmekte ve onlar 

lllust "t k d l ~ h - · t' yüz kelimeyi geçmemek üzere • .. . . aı a ın ara nasıl öğretildi- mışlardır. Kadın polisler, bu ma- umumı ve ususı emnıye ı mu-
ıtnı göıteriyor. ğazalara sokularak çorap, man- hafazaya yarayacak her şey öğ- sabık cumhur reisi Koliç tara-

Mis Eslis isminde, genç bir 
Amerikalı kız, fevkalade tehlikeli 
bir oyun yapmaktadır. 

Buna oyun demek ne derece
ye kadar doğrudur. bilmiyoruz, 
zira Mis Estiı reımimizde iÖr
düğünüz şekilde hususi bir oto
mobille yollarda ve meydanlarda 
taklak atmaktadır. 

l<adın polislerin bu şekilde to, kumaş, çanta ve saır eşya retilmektedir. fından yazılıyor. 
~==============================?=================================================== 
Şişman 

Mis Estis bu tehlikeli hareketi 
yaparken, gayet sakin bulunmak· 
ve dümdüz asfalt bir yol üstün
de gidiyormuş gibi tebessüm et• 
mektedir. 

Kocalar 
Korksun! 

ri (Taymis) yazıyor: Şikago şch-
nden bir kadın bir kaç gün 

C\'\'el kocasından boşanmak için 
~a~kemeye müracaat etti. Ve 
I tın . boşanmak istediğini şöy
tce ızah etti: 

- Kocama vardığım zaman 
brta ağırlıkta bir adamdı. Ona 
t u ağırlığı muhafaza etmesini 

0'"
5iye ettim. Söz verdi. Ben de 

na inandım. Fakat kocam sö-
bilıı& tutmadı ve şişmanlamıya 
I Bfladı. Benim mütemadi ihtar-
.~tıru fayda vermedi. Kendisi 
~llflanlamakta devam ediyor-
VU. Geçenlerde onu tartbrdım. d: Yliz kiloyu geçtiğini gör
taı lb. Onun bu kadar şişmanla
k aıı yüzünden evimin saadeti 
'l.~çtı, Çünkl\ evimde bir çay 
n~afeti verdikçe kocam sofrada 
•G !a.r ne yok, hepsini silip 
taı Puruyor ve beni misafirleri-b: karşı mahcup ediyor. Onun 
ı_ oburluğu yüzünden arkadaş-
8:1bı evime çağıramaz oldum. 

f~nınaktan başka çare yok. 
ı,&kkago mahkemesi kadını din
bllld ten sonra onu çok haklı 
( j· Ve T atak karannı verdi. 

ltı L aymis ) bu hadiseyi kaytet-
e1t)e . 'f 

)eti b ıKtı a etmemiş ve keyfi-
tlıişt• aş makaleyle de tahlil et-
ettitf' Onun bu meseleye tabıis 
)tak makalenin hüliıası aşağı 

arı §Udur: 

tu~:Jdkni hayatın incelikleri, 
)oktU: ları kadar sari bir şey 
iti b • Onun için yakında bel
taJa~r Yerde dul kadınların ko
tdere~a azami bir sıklet tayin 
taıa,1 onu aşmamayı şart koş
kal~l ~at~a bu şarbn evJilik mu
teltıel~·erıne girmesi çok muh-

l ır. 

!la ~te 0 zaman erkeklerin başı
ha,1: açılacak. çünkü her masa 
itti a oturdukça muayyen sık-
kada~e~nıemek için istedikleri 
•etdikl)e.nıek yiyemiyecekler, en 
dnın11 erık yemekler kartısında 

O .:ce ler, duracaklar. 
tlıea'ut•nıan erkekler içinde en 
fart il ~dam. karısının blSyle bir 
le ••. _.tdrı sürmesinden kurtulan l .... e .. 0 an ad sının hürriyetine sahip 

Gene •nı olacak ! 
jlirdoitl 0 Zaman karılarının ileri 
tt buı Şarta iıyan eden erkek

ı:. unacak 0elcarı.~ · 
~ttıan gın sultanlık olduğu o 
tlıelc &ofnli'ılacak, beklrlar ye

ra arına geçtikleri zaman 

lngilizler 
Umumi harbi 
Unutmuş ar! 

Kanunusaninin 17 inci gunu 
umumi harp mütarekesinin yıl 
dönümiydi. lngilizler, bu yıl dö
nümünde meçhul askerlerinin 
abidesini çiçekler ve çelenklerle 
siislerler. koca abide yığın yığın 
çiçekler içinde görülmezbir hale 
geJirdi. ı 

Londra gazetelerinin verdiğı 

malümata ffÖre . bu sene abide 
üzerinde bır tek çiçek bile gö
rülmemittir. 

Sunday Ekspres gazetesi bu 
mevzua hasrettiği bir makalede 
şu sözleri söylüyor: 

''Meçhul askerin kabrine bir 
tek çiçek konmadığına göre har
bi unuttuğumuza zahip olmak 
icabediyor. Acaba harbi unutmak 
iyi midir? Harbin acılarını mü-
temadiyen hatırlamak lehinde 
değiliz. Fakat harp milli şuuru 
yükseltti. Cemiyetin hayrı için 
fedakarlık ruhunu ilerletti. ~ulh 
mücadelesini bu şuur ve bu ruh-

1 ıende sesli sinema salonu! 
~ .. - .. ~ 

lngilterede trenlere de ıesli sinema salonlan yapılmıya baş

lanmıştır. ltk defa olarak Londrayla Skarborug arasına işliyen 

bir trenin salonuna küçük bir ıinema perdesi kurulmuş ve sesli 

sinema oynatılmıya başlanmııtır. Bu suretle, yolcular, uzun tren 

seyahatlerinde vakit geçirebileceklerdir. Yakan bir zamanda. 
Avrupa trenlerinin de sesli ıinema salonlarına malik olacakları 

şüphesizdir. 

Peştede 

Milslttmanlar Cemaat 
teşkil Ettiler 

Loudrada çıkan Abserver ga
' zeteı inin Budapeşte muhabiri 

yazıyor: 

"Peşte matbuatı Suriye üme
rasından prens Aslanın Buda 
müftüsüne gönderdiği bir tel
graftan bahsetmektedir. Bu tel· 
grafa göre Kudüs kongresi Bu
da havalisi, eskiden hilafet ma .. 

1 karı olmak haysiyetile mukad· 
des arazi arasında saymıştır. 

Prens Aslan, yakında Budayı 
ziyaret ederek oradaki müslü
manlarm vazıyetini tetkik ede-
ceğini bildirmiştir. 

Geçen ağustosda "1500,, e 
baliğ oldukları söylenen Maca
ristan müslümanları bir cemaat 
teşkil etmişler ve bu cemaat 
hükumet tarafından tanınmıştır. 

Bunun neticesi olarak 250 se• 
nelik bir fasıladan sonra Peşte• 

li kazanm;·;·;;·· I Amerikalı bir hikim ka-
de ezan sesleri yeniden duyul· 
muştur. 

Buradaki Gülbaba türbesi eı· 
kidenberi buradaki müslümanla· 
rın içtimagahıdır. Macariıtana 

ilk defa olarak gül götürdüğü 

söylenen Gülbaba, umum Ma· 
caristanda sevilen bir şahsiyet· 

tir. 

Bu gttnkü maçlar d 1 t • d• 
lstanbuJ, 21 (A.A)-Yarın- ID ~ra avsıye e ıyor 

ki cuma günü Kadı köyde Fener-

bahçe stadında yapılacak maç- Amerikanın Kansas şehri ha- ı 
lar şunhudır: kimlerinden Henri Mid kadın-

Saat 10,00 Fenerbabçe 3 ncü 
takımı - Süleymaniye 3 ncü takı- lara şu on tavsiyeyi neşretmiı-
mı saat 11,00 Eyüp 1 inci takı- tir : 
mı - Fenerbahçe 2 nci takımı Filimlerde gördüğünüz genç-
aaat 13,30 Fenerbahçe 1 nci B. lere gönül bağlamayınız. 
takımı - Pera 1 nci takımı saat Güzel bir surat, muhakeme
lS,OO Fenerbahçe 1 nci A. takı- nizin selameti üzerinde tesir et
mı - ltalyan 1 nci takımı. 

canlarının istediklerini doya, do
ya. seve seve yiyecekler ve evli
ler onlara gıbtayla bakacaklar
dır . ., 

Taymis nib ayet bu yeni ade-
tin doğuracağı yeniliklerden 
bahsedıyor ve bilhassa şunu 

kaydediyor : 
" Evlenen çiftlere hediyeler 

vermek ezeli bir adettir. Fa
kat kocaların muaayen sıkleti 
geçmemeleri takarrür ederse 
o zaman evlenen çifte en faydalı 
hediyeyi tedarik etmek çok ko
laylaşscak ! Çünkü izdivaç ha
yatına giren çiftlere bir terazi 
hediye etmek onların bahtiyar
lığını idameye yarıyacak f,, 

mesin. 

Utangaç erkeklere karşı mah
cup davranmayınız. 

Parasının kıymetini bilen er
keklerin kıymetini bilinız. 

Otomobil sahibi olan bir er
keğin sizı mesut edeceğine kan· 
mayınız. 

Güzel giyinen bir erkek hoş
tur. Fakat onun şıklığı sizin ih
tiyaçlarınızı tatmin etmez. 

Sizi istiyen bir erkeği modaya 

oymadığı için reddetmeyiniz. 
Seciyeye ehemmiyet veriniz. 
Sizin kusurlarınızı boş gören 

erkekten hoş!anmayım:ı. 

Sevgi,) e her şeyden fazla ehem-

miyet veriniz, ondan fazla say

gıya değer birşev yoktur. 

4000 dolara 
Bir tokat! 

Amerikada bir çok gazeteler 

sahibi olan milyoner J ames Gor
don Bennet Paristedir. Kedisi 

bir kaç a-ün evyel Paris hava

liıinde olan evinin mutfağına 

girdiği zaman aşçının hızmetçi 

kıza sarıldığını görür ve hemen 

aşçının üzerine hücum ederek 

ona bir dayak atar. Aşçıyı kur

tarmaya koıan üçüncü bir şahıs 

aşçıyla kızın nişanlı olduklarını 

anlatır. Mılyoner Bennet bunu 
anladıktan sonra aşçısını çağırır 
ve ona (4000) dolarlık bir çek 

vererek derhal evlenmeyi tavsi
ye eder. 

Aşçı yediği rokalı nimet bi· 
!erek derhal evlenir. 

Kudüs kongresi burada bir 
cami ve bir islam medresesi in
şasını teklif etmektedir. inşaat 

müslümanların nam ve hesabına 
yapılacak ve camiyle medrese 
Gülbabanın türbesi etrafında 

bulunacaktır. 

Bu sayede (Buda) şehri müs· 
lümanların daima ziyaret ede· 
cekleri şehirler arasına girecek· 
tir. 

103 milron Alman var 

Berlin, 21 ( A.A ) - Alman 
memurları federasyonunun mes• 
leki organma nazaran yer yü• 
zünde 103 milyon Alman vardır: 
63 milyon Almanyada. 21 mil· 
yon diğer memleketlerde, 15 
milyon, Amerikada, 3 milyon ec• 
nebi Amerikada. 1 milyon dün· 
yanın sair aksamında ... 

Aynı gazete diyor ki: 35 mil• 
yon Amerika vatandaşının da 
Alman neslinden olduğunu ilive 
eylemek muvafık olur. 
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I ' GUnOn Muhtır;l 

Yazanı lren Nemirovski 

- Ha7'1r, ldmae)'i beklediğim yok, 
fakat hayret ediyorum. Ev, her za • 
man panayır yeri gibi dola oluyor. 
Hot bo yalnızlıktan da bo~lanmıyor 
detlHm. Fakat artık ihtiyarladık, a
zizim, etnf muzda kalabalık görme!'• 
yiz. Eeldden böyle deiildik. 

- Eeklden defli mi? Ne kadar o· 
loyor denin? 

Kortan~ 

- Yirmi sene oluyor. 

- 1901. 1!:01 de Nil karnavalında 
tamam yirm: beş sene oluyor. 

- Evot. Yollarda ka.> bolmuş tJU • 
~ük bir yabancı kız.. Fa!\at ne de ça
buk değiştin .. 

- O zamanlar beni seviyordun .. 
Şimdiyse sade param lç:11 .. Evet:. E • 
•et.. Pek lli anlıyorum.. 

Hoyos omuzlanıu silkti: 

- Yok, dedi, blcldetlenmeymiz. Bu 
Bizı ihtiyarlatıyor, halbuki bu akpm 
e&ki batıralan yAda pek miitem1ayi • 
Uıa. Hatırlıyor mUıSUD Glorya? Zum· 
rüt gibi sahilde?-

- Evet. 

• Nakledt-:n fa. 

nız._ Emin ol ona kimse acımaz. 

Ho) os e~ildi, bir ç:çek kopanp e -
lindc buru~turdu. Sonra, elini kokla. 
dı. 1 

- Ne cüzel l.okuyor, di>e mırıl • 
dandı, ne güzel •• Hafif bir b'b~r ko -
kusu- Kocanıza karşı haksızlık edl • 

Takvi - Cuma 22 · d'.lunusani 
1 inı.:ı :t\ 19.'~. 14 Ramaz n l;l:"I emnin 
ıı.ec;en ı:ürı erı 2.Z kalan (!tinler .139 
GUneş - l>o~uşu 7,23 aıışı 17.7 

zmaz vaki leri - Sahah 7 2 ~ 
u.,:e 122.ı. ı..ıno 1452 \k~:ım 7,7 
Y tsı 18 41 nı~ak ,"i 30 

Hava - 1 tara et az mf 2, ISJtııt 1 
derı:ce. 1 u ün rül' Ar p yr:ızdJn mu· 
ta\·:ıs~ıt e t"Cek ve h:ı\•a a alı ve bu
lut'u ve sulu 1.arlı ol:ıc:ı nr. 

yorsunuz canım .. iyi bir adamdır. --------------

-iyi bir adam mı? Kaç kişinin , ____ R~&dyo ____ , 
ölrmüne, felaketine sebep oldu, b"li • 
yor musun? Do tu, ar adaşt, yirm· al 
tı senelik ort:ı 1"ı Mart ue onun yitıün 
den intihar etti? B'lmiyordun de.:il 
mi? 

Hoyos, l.U<ayı.t, cevap verdi: 

- Hayır. 

- Pel\I, ne yapayım? 

- Yapılacak bir .. ~Y var dostum. 
Onu yavaı yavaş bu f ı \re alıştı ıuah. 
Zannetmem ki şimdi elinde bult;u n 
işten \'azgeçsin. Fişl b,ma bnnd:ın ~öy 
leee bahsetm!~ti. Fa.!cat malOm ya, 

ben işten falan anlam:ım. Yalnız. bu 
aralık kocanızın işleri berbat bir b:ıl
deymiş. ve kendini kurtarabi!mek iç:n 
Sovyetlerle yapacağı bir anlatmadan 

lstanbtıl radyosu 
18 dan 19 a d r gı:ımolon 1 .30 

dan O. O ı kari r Ncrm·n hanıır.ın i~ti

ı k ''e ~z 20. O an 21 O kad:ır 1 :ıbılJe 
1\ o a ~ 1 den 2 ye k d:ır inci han ırnın 
ıq rü le s:ız. 22 den 2~ .~O a hada 
t ıngo. 

AvruptJ rsdyosu 

Hugiln 
22 h: ıı:ını 

Hellsberg - (2. 44 m. 75 ı.ilo
'atı 9.30 cıınn:ı:.ı"k - 17,45 çay kon 
seri - 21.15 ser. fon ik ı onscr - 23 
habeıler. 

Viyana - ı::il7 m 20 kilrıv:ıt) 

12.30 konser - 17.0orkestra-20.lO 
lk ümidi varmıt- Zannedersem bir petrol 

Sustular. isi de, yirmi bet sene pi~ ano musı isi - 21.15 l'runo t'rankın 
~iki o kamaval gecesini hatırlıyor işi. Herhalde muh:ı.l.kak olan b:r ş~y b" . . 2:l 411 d k" 1 

J rdı K 1 b lık ask l M varsa. o da, b:rdenh:re ölüverece't o. ır pıyesı - · ' :ıns mus ıs 
a • a a a ' m e er- &Hnal Eudape,te - t550 m 23 kilo 
mevdanı- Bir Napolllln.._ -ııvledı.y lursa, bugilnkü vazıyetinden size 'pek 

., 111 -., .. ~ vatı 10, 15 konser - 18 konser -

'

azel. kanşık bir miru kalaeağ:dır. Sadece 
19 45 Ts ır;an orkestrası - 21, IS iıd pi· 

Birden.bire Hoyos sigarasını sön· bir sUrU borç! yanoyla kon~e - 2.-?,IS oper.:ıdan na· 
dUrd ü: - Sahi. bütün işleri, kendishıin kil, sonra T s gln orkeııtr:ısı. 

- Oh, dedi, eski ttrlert hatırla •
1 

b\le içzden çıkamıyacağı g~bL Rom• - l441.4 m 75 kilovat 
mak sırtımı Ueütüyor. - Kimsenin b• vazıyettea haberi o.as ıad\o «azetesi - 18 .... 0 şar 1 re· 

- Jlakkın var. O zamaalan hatr• var mı? 1 ıitah - 18,4S muhıelll konserler - 22 
Jadıkça- Avrupaya gelmek istiyor • - Ha11r. Herkeatea, llilhaua ber.• Mınetta operetı. 
dum. Bilmem nasıl, David, seyahat den çekhdr. lfleriai, betiden, metne- Y•r,on - U411 m. 158 kllovıt 
parasını tedarik etmişti. Uçünctt mev leri ıibi uklar. 21,15 filarmoni konseri - 23,40 rad· 
kil• ıelr.ılştfm. Vapurda, birinci mev-1 - GirdtlDlb mi 7aT BA-er hayabe JO pıeıeıi - 23SO dans musikisL 
kicle elmaslar l~iade kadmlan sörün- nan tehlikede oldatuaa biline, emi. ~Ukr•• (3905 m. 16 kilovatı 19.10 
ce imrenJrdim.. Niçin ee"et bu k.,dar nim oaa rire tedbir alır. Hem ba, or estta - 2040 tarlı:ı - 21 solo salı:· 
lef geliyor? Sonra, burada, Fransa• onu Wr ne"Yf bankete de ıetfrir. (Ha· safon - 2215 solo keman - 22.45 
da.. KiiçUk bir pan8iyonda oturur -1 fifçe ıttlerek) 8oe J&Ptıiı lf, ... tu- danı 

<486 aa 60 knovac) 18.5 ....... _ .. dam. Ve •1 sonunda, para selmedlll ,.. ...... g~ ~~ ~ ... ,.,, Pn9• 
sdlanlar, dnll~ bir portakalla kanı Ganr lhUra~- e eve diadt:· .._ -*lkUI 
mı doyururdum. Sen hiç bonlann far G ld . d"k , Pi)&nO ko seri. 

d 1 d S .. 1 d' ler, o enn o asına baıktılar. Pence- Moakova _ 0481 m. 40 kılo-
kın a o maz ın. ana soy emez ım. relerde ıtı.k vardL d 
Fakat Allah bilir, kolay değildi • . Fa. Yatm vatı 18 en 2030 ı kadar Neşriyat. 
kat bu zamana dönebilmek için neler - &mlfo yarın 
.ermem fimdi? Şimdi sıra Joys'un., - Glorya botak bir se-1e: 

23 t\. sani 

1 Memleket Haberleri 1 
Elll valiye hizmet 

eden odacı 
Adanada çı~<an Türk S6zü re· 

fik mız Adana viliveti makam 
odacısı Gök Ah Ahmet ağayı 
fotolrafile bırlikte karilerine 
takdım ed ·yor. Ahmet ağa temiz 
g yinm f, kesik bıyıkla, papyon 
boyu ıbağh genç b r adamdır: 

geoçtır, fakat a tmıı iki yaşında· 
dır. Ahmet ağanın hususiyeti 
yalnız yaşına raimen gcnçlığini 

muhafaza etmit olması değıJdir. 
A~met ağa kırk bir senedir A
dana vııayet nde vali o dasmm 

önilnde o turur. Kırk bir sen~ 
denberi Adnnaya tayin edilip 
i ·len elli va iye zapth e, perde· 
dar, bat hademe olarak hizmet 
etmi tir. Bunların heps nin ismi 
Alımet ağama hatmnda kalma· 
mıştır, fakat Ahmet ağa ge'm"ş 
gcçm ş bütiin valilerden memnun 
o luuiunu ve biç birisinin kendi 
s'ni ine tmedi:ioi söylüyor. 

2&0 sene 6vvelkl lzmlr 

Anadolu refikimizin •erdiği 
habere göre lzmirin 250 1ene 
evve!ki manzaraaıaı gatteren bir 
tadlo meydana çıkarılmııhr. Be
ledıyf', bu tabloyu Gazi Hz. ne 
hediye etmiye karar vermittir. 

Ath tramv•r• veda 
Oğrendiğımize göre lzmir rıh

tım tramvaylarının elektriklen· 
dirilmesı için maba'li bilk6met 
lzmir elektrik ve tramvay tirke· 
tiyle temaıa r ritmiftir. MOza· 
kerat müıbet bir ıekilde bittiği 
taktirde lzmirde atlı tramvaylar 
tamamen kalkmıt ve yerine elek· 
trikli ırırtbat,., ,.,ecm·, olacaktır. 

•ubllt kontenJ•nı geldl 

Vakıt Karilerinden 

Et mese esi nasıl 
halledilir? 

lstanbu halkının ucuz ve fee' 
miz et vemes iç"n şim iye ki" 
dar itt ' az o'unan karar ar ft 
alınan tedb'rler biç bir ite fi" 
ramamı§hr. ihtikar elin deva .. 
edip g tmekted r. 

Bunun 6nünü almak iç'n Jtl' 
glne çare şu ur: 

lstanbulda rebbedilmiye mala
sus aya'da koyun, kuzu, kef 
ve ök .. z alım ve satımı bir kr 
ounl 1 yalmz belediyeye baırr 
di meli, Belediyeyse aldıği ucıd 
hayvanatı mezbahada zebbedr 
rek hasıl olacak kirı takyıt ft 
tespit etmek şart yle kasaplar• 
toptC'n et eatmah ve bu işe bar 
ka kim ;eyi kanştırmamah! 

Bu mesele çok ıermaye,. 
m uhtaç deği.dir, ya'nız bu ir 
!erle meşgul o acak c"dden mür 
takim ve gayyur bir kaç zattı• 
mfirekkep bir heyet teşkil et
melidir. Hunun b.at'<a türlll çal" 
ıı yo!dur. 

S"ş!iden: Ômer Na.zıın 

ır ZekAt ve Fltrenlzl 
Tayyare cemiyeti• 

ne veriniz. 

''---------ı:::::::::::::::::ı::ı::ı:ı::ımı:::::s:n::::a:r. 

U Sadık Zade Bira• 
derler vapurlan 
Karadeniz 

POST ASI 

Şemi1D1ae ait Ş..bat .Jso•a-; 
jan Jistesi dün gpmrüğe tebliğ 1 
edilmiştir. liaı 1Dildllr liıteyi 
Sirkeci, Gallta ve paket gGm· 
rilklerine tevzi etmiıtir. 

Sakarya 
Yap .. 24 Pazar 
K. sani 
akıamı aaat 17 de Sirkeci 
rabbmından hareketle (Zor 
guldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, GireauDt Tahaf şey, Hem buna memnun olu • - Ah- Yüzüuü görem:yoı·um.. 

7or. hem de kı:myorum. Sen nedersln! 1 Görmek lstJyoram. Beni asla anlam~· 
Hellsbera - (274.4 m. 75 kilo· ,,.._ BORSA 

Trabzon, Rize ve Hope) 
ya azimet ve aynı iskelelerle 
Glrele ve Onyeye uğrr 
yarak avdet edecektir. 

- Hiç. dı Ye tıeTmedl. Sade para- Para- BU• 

Hoyosun sesinin ahenginden tehet· tUn bayatı para. Bir uri makine .. 
•tim ettlfi belli oluyordu. Glorya: Kalp yok, ltis yok. Bir şey 7ok. Onun-

- Zaten f!lt'nt bilirim. la senelerce yattım, uyudum... Her za• 

•edf. Bir müddet daha eatltutar. man solukta, soğuk kaldı. Para, iş.. 
Glorya blrdenbin: Asla bir defa gülmedi, beni bir defa 

- Cammı llkan 1tir fe1 nr- Ba • 
• bo aGldalyanm hastalık i~ia ae 
deditlnl sık 8* sormuştaır .. 

- E•et anlıyorum. 

- Butahk hunnakı sadırmıf. Bir 
4mblre ilebllir. 

- Kend.t biliyor mu? 
- Hayır .. Cedalyan:wı kendisine 

Mr teY siiylememesini temin ettim. 
Doktor artık işten çekfüaeshıf lstiynr
da. Nud yaşarız. değil mi? Benim 
tpa bet para bile blr kenara koyma • 
mıf. Biyle bir haatalıta tutulacağmı 
hiç illlllt etmnclim ki. bu akşam da 
1ibiinll alrmedin mi? Ölü cibiydL. 
Ne yapacağımı bilmiyorum. 

Hoyos asabiyetle ellerini çıtırd:ıt • 
ta. 

- Niçin kendisine söyletmediniz? 

- Blyle daha lyf zannettim. Her 
..... oldata gibi sizi düıflndiim. Da 1 

91d artık para kazanmaaa ae yapar-
mm? j 

- Oh, artık kadmlan masraf ol -
mıyacatsm güae kadar yapmak istr
mem. llatiyr bir lşık olmak, feci bir 
py de olsa hoşuma gidiyor. 1 

G1orya sinirlendi. Omuzlarmı silk 
u. 

- Y etlşir. Bilmezsiniz ne kadar s:
lalrMyim ! Ne yapayım? Eğer kend!si·I 
ne baldkatl ıiylenem her teyde:ı vaz 
~er. Hayır demeyiniz. Onu bilmeZS:· 
ala? Keadinden başkasını düşünme:&. 
Şimdiki halde yalnız sıhhatiıti ve öl i:
mU dUtfinüyor. Onu sabahları. e5kl 
pardestlsUyle giine~te gezinir. n :r!)r - 1 

meditü& mJ? Aman yarabb:m. ya c • 
neleree blyle stlrtiklenlp dun rsa. Bir 
denbire iilmuiai .. ,cila ecleri& Y aı ·I 

okşamadı" Daima kavga, tahkir .. Bir 
tef er olllUJI beM mes'ut etmedi. 

Sustu. Başınm bir hareketi, uzak· 
tan plea bir elektrik fUUDln tesırl7• 
le kalat:ıadlki klpelerin elmasını 
parlattı. Hoyos tebessüm etti. 

- Ne ıüael pce, dedi, fiçekler ae 
güzel kokuyor. Seniıl kokun, Glorya, 
çok keskin .. Eskiden de söylemiştim 

ya.. Tahammül edilemiyecek kadar 
keskin" Son bahar çiçeklerinin koku• 

sunu öldürOyor. Ne stik4t... Harl:\u • 
iade .. Denizin fl§tltmını duyuyor mu
sunuz... Gece ne ykla_ Dinleyiniz, 
yoldan relen prkı seslerini duyuyor 1 
musunuz? Bu memleketi pek 11vi70 • 

.rum. Bu evm satılmasına herhalde 
gönlUm razı olmaz. 

- Deli misin, ne demek istiyor • 
sun? 

- Öyle ya, olabilir.. Bu ev sena 
üstüne deiil, zannedersem? 

Glorya cevap vermedi. Hoyos de -
vam etti: 

- Bir kaç defa tecrübe ettin. Ha • 
tırhyor musun? Da.:ma aynı n:t'•ar:.~
la (Ben daha ölmedim) diyordu. dejil 
mi? 

- Da gece kendisJyle göruJmcll -
yim. 

- E\·et, daha iyi olur. 
- Derhal .. 

- Bu daha i.> i .. 
Glorya yamş yavaş knl' •ı. 

- Anıan biit" n bu i let e ne kn lnr 
s ·.-ıe.,· n•m "" h·a• mt 1· 
cak 

- E~.:L. h .. ,.., i>Ca ~l.l- 1. 
( IJit uu-:li) 

vatı 9,JO j.mnast; .. - 11 15 mekıep er 
için ••onser - 12.40 Konser - 14 5 ur 
lı:e:ıtra - 17 15 konı;er - ~o.ıo onser 
iO 40 or tstrı konseri - 21,40 BerUa
den n:ıkil. 

vı,an• - (517 m 20 .• ııovat) 13 
konser - 1b25 dyatro - 18, I O or
kestra -20, ... 0 Koro ve or estra konseri 
21.15 Üç peıddik operet: Fa ir ll ebe. 
23, lO danı. 

Lllhtl 0196 m S4 kilovat) 17 or 
kutra - 18.30 Sa il Salmensuu tarafın 
dan şarkı - 20 05 konser - 22.15 
dans 

Bud•P••I• - (550 rn. t.1 k"Jo· 
vat) 1 O 15 konser - 13 05 konser -
19 Mıcar havalan piyanoyla - 20,30 
şarkıl:ır - 21,10 Tr;ıns:lvanya havalan -
23,25 Ts;,;ın oı esıra•ı. 

Yer,ova ( 1412 m. 158 kilo
vatı 14 5S l laı, bıvalan - 18 35 kon· 
ser - 19,30 çocuklar tarafından koro -
2 4S radyo gıızctesı - 21.15 hafıf mu 
si ,ı kon•erı- 2,J 10 Şopenin eserleri -
23,40 r ıdyo .,;aze•e - 23 50 dıns. 

BUkre, - ,i90 5 m 16 kilovat) 
13 45 h:ıberllr - 18 h ıfif mu iki or 
kestr:ı~ıle - J 9, O or estra - 21 şarkı 

21 .. ~0 5kcrf rr.usıki - 22.45 hıbcrler. 
Praga - 1486 m. 60 kılovat) 

20.2!'i h:ıl s:ı:ıt' ~4 30 haber, musiki. 
Moakova - ı 1481 m. 40 ı.ılovatı 

18 ~O O a 'ar ntşri at 
Moskova · Çt line (427,5 m. 

25 \'ı.m) 17 den 1 e kadar neşriyat 

l
1 
__ o_L_u_M __ 1 
~e ır mcc sı A7.a ında:-ı Halır. Raıf 

iz., t Al! t l' r t mn ilimlerinden R zı 
1 lnh n 1 nhul ' c i 

m, r 

m~t 

hanım, ırtı ıal et· 

~' K.sani 931ı--A-çJ-~-ot~-......... d_
1
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Ka111blyo 
F ran11z Franga 
1 lngiliz lirası Kr. 
·· ·ı J.. makatını ı ın ar 
• • Liret 

• 
• • 
• • . • 
• • . • 

.,,,,, 
Orahıııl 

iL t"ranlı 
l.eva 
F1ortn 
Kuron 
~lllnt 
Pezeta 
Mırıı 

ZJort 
Peaııt . . ....\ 

ı TOrlı llruı l>loar 
1, ervonec ı.. urus 

Nukut 
IO Frank tl-ransıı 

ı ısterlln lnglllı 

ı Uolar ~Amerika 
IO l.treı ; lrılya 

BORSA HARiCi 
Alnn 
l\lecidiye 
Bankonot ı:~ ,~, 

Fazla tafsilAt için Sirkecide 
Meymenet Hanı altında acer 
leliğine mOracaat. Tel. 2213' 

a~UiiiiilllHlllllllll:::::.enınn:m:ad• 
Alemdar Zade Mehmet 

vapara Karadeniu 

B ••ı t vapuru U en 25 KA. aani 

Pazarteı 
1 ıZon~uldak, lnebola, Ayrıtr 

cık, Samsun, Ünye, Ord• 

1 
G;reıun, T rambzoo, R ze _. 

. Mapani) ye azimet ve avdet"' 
1 

te ayni iskelelerle SDrmene .-
Vat fıkebire uğnyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli: 
hanı 1 irci kat te'efon 
ın::::n::n:mıa snm::a:;: ::ı:m::m 

0a)'rlm0badlller Cemiyetinden: 
l\lnunusanl ayının !b ıncı Salı günü saat 14 te Hılkcvi (Esti Türk ~ 

salonunda mutat kongremizin akdi mukurrer bulunduğundan cemiyete mutaf~ 
azanın teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. ~ 

Kira ık kaıfr dükkan 
Beşiktaf Akarab Vattfiye ldareı nden: 

Be-s"'daıta Akarellerde 1-3, 7, 11,19 20, 28 numnah dtıkkl 
lar birer s ı. müdcet e bi m .. z yede c r edı eceğinden ıe 

halin on ikinc giinOnden ıtibarea yirm· gün ı.ı llddetle müıa 
d ye var. d 1m ştu. T ip o anlamı şu atın kinci sah glinll 

on üçe ı 11car ma ali mez 6 da 54 umara'ı ml'tevelli dare 
•e \ evm meık6run saat on beş ne kadar ldanbul Evkaf 
dün1ctıade adare Eacüıaeaine müracaat etmelerı. (150> 
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Rrnnı.\rnt .J .... 1A1 •• d · paşa mahallesinde Karantina soka.. 1 A\. iT 

3 
' s::ı1nAu1gı Pnı a' mA.uza ve e~ı 11 ~I --- a n ~J ğmda eski 8 yeni numarala kırk il 

arşın arsa üzerinde zeminli kısmı ve 
11 
Küçük ilanlar~ a ı r nı kırk alharşın nr11a üzerinde bilaze• 6--

M~avcdc Hcsa > Merhunatın cins ve nev'ile Horçlunun :~:, k~:~13~~:~.~a~ii: ~~;it :::::, ~:; Para ~:d~:;.~~: =::;~ _Moda 
~ :\o mevki ve müştemilAtı ismi 

ı - merdiven altı ikinci kattan itibaren 6 odıılı C\' Şışli - 5 odalı e\' Fatıh - 6 
SO 1188 Haydarda doca Fer hat mahallesin· Emine, Ayşt!, çıkma vardır. ( Altında camiye ait odalı ey ŞehZ3debaşı • 5 odalı ev Cağal· 

600 7675 

70D 7775 

ısoo 5443 

200 
6666 

ıoo 

700 

de Haydar soka~ında eski 50 mü- Hediye, Ayşe ha a vardır. ) Bir hanenin tamamı. oğlu· 5 od:ılı ev Galata - alanda m:ı~a1.a· 
kerrer ve yeni 74 numaralı yüz ar Sadiye H. larla 1300 7856 Beşıktaşta Kaptan lbrahimağa ma- Halil B. sin apartıman seneliği vüzde 12 ipotekle 
şın arsa üzerinde bodrum katı kar- Mehmet Hakkı haılesinde l'öçeoğlu sokağında eski fkrnzat ·bunlardan b ışk11 her semtte em• 
gir diğerleri ahşap• olmak üzre iki Mehmet Neca· ve yeni 2 numaralı üç yüz otuz !Ak için 9 12 ara ında müracaat (2338) 
buçuk katla beş oda iki sofa bir tı" Fevzı· B. lcr ·· · d b k lstıınbul Balıçekapı dördüncü arşın arsa uzerın e irinci attn 
muttak toprak ve altı bir çatı altı \ akıthan a~makat 29 çifte camel:anh bir kapı bir taşlık 
bir ba lkon bir kuyu ve el!i dört tarafeyoinde camekanlı üç oda bir 
arşın bahçeyi havi bir hanenin ta- sedir ikinci kat koridor üstünde 
m l mı . dört oda bir aydınlık mahalli mer-
Beyoğ unda Firuzağa mahallesinde Refik Efendi 

• mer plaklı ayna bir çeşme 
Bevo lu caddesinde es,(i 50, 50 mli- Kevser Hanım 
kerrer ve yeni 44, 44/ 1 numaralı ve üç yüz arşın arsa üzerinde so-

ğu duk ve halvet mahalli tathir 
yüz elli arşın arsa üzerinde abşap 
üç katta co uz oda iki sofa bir mahalli kuppe altı ve göbek taşı 
taşlık bir taş koı idor bir mutfak iki büyük ve iki kücük hah·et 

mermer on kurna mermer banyo 
bir şanniş odun ve kömürlük eıkice 

mahalli ve kadınlar ve erkekler 
bir kuyu ve elli beş arşın bahçeyi \'e 
altında bir drkkanı (odaya lrnlbedıl- tarafının aynı olup ya)nıı soyunma 
miştir) hav b·r haner.in tamamı. mahallinin iki odasının Ostü koridor· 
Kadı:<öyüode Tuğlacıbaşı mahalle- Ali Nihat B. dur. Bir sıcak bir söğuk su deposu 
s nde eski çamurluoğla ve yeni ya- AbdulJah Ad· külhan mahalli elektrik ve terkos 
verağa sokağınd 1> 1 ve yeni 35, nan Beylerle tertibatı ve sekiz yüz otuz arşın 
35 numaralı iki yüz yirmi beş arşın Dürüser H. bahçeyi havi kirgir çifte hamamın 

d k tamamı. ar a ;;zerin e yarım katı argir iki 
buçuk katı ahşap o'mak üzre üç 130 7973 Şehremininde Denizaptal mahalle-
katta on iki oda küçük ve büyük sinde eski Şehremini ve yeni Top• 
beş çatı odası iki sofa üç ball on kapı caddesinde eski 305, 307 mü .. 
uç metb ı bir malla taşlık diğer bir ker!"er ve yeni 407 numaralı yüz 

taşlık iki kuyu otuz beş arşın arsa ar~m arsa üzerinde yarım çatı 
üzerinde bir mutfak ve alh dönGm a bşap diğ rleri kargir olmak üzere 
bin üç yüz kırk arşın bahçeyi havi iki katta zemin katında düşeme 
bir han~nin tamamı. tavan sıvası kapı ve pencereleri 

Aliağa 

Yeniköyde Panaıya mahallesinde Mm. Afrosin noksan iki oda bir mutfat mahalli 
Köybaşı caddesinde es'ci 55 yeni 49 bir koridor ve mutfakta bir lıuyu 
numaralı üçyiız yetmi~ beş arşın birinci katta üç oda bir sofa ve 
arsa üzerinde kargir dahili ahşap üstünde çatı altı ve seneden iki 
fiç katta sahilbanenin bahçe etrafı yüz on doku-ı ve mahallen iki yüz 
bir metre irtifaında duvarla muhat yirmi dokuz arşm bahçeyi havi 
o!up üzeri dem r parmak1ıkhdır Pah• harici sıvasız bir hanenin tamamı. 
çe demir çakılla taş döşelidir. 'a• 100 9224 Eyüpte Topcular mahallesinde Ulu- Ayşe Fatma 
lının ba 1çe tarafından m ' r yol caddesinde eski 91 mükerrer Servet ve Esma 
mer merdivenle çıkılır haricen t>.r ve yeni 17 numaralı yüz otuz artın Macide H. lar 
mermer antre iki katlı demir kapı- arsa üzerinde zemin katı kirgir ile lsmail Veh· 
dan içeri girildi ~te bir koridor iki diğerleri ahşap olmak iki katta ze- bi ve Mustafa 
oda bir hald odanın birinde mer- min katında Uç oda mutfak tatlık Asım 8. Jer. 
mer çeıme !emin katında ko!tuk orta katta (esas methal bu kattadır.) 
merdiveni vardır. ve koridordan ca.. dört oda bir sofa liıt katta bir çatı 
mekanlı salona geçilir sofada iki oda ıeniş sofa ve dört çatı odası bir 
o.up merdivenle bir antreye inilir bu dönüm üç evlek 20 arşın bahşeyi ve 
antrenin çifte kanatlı demir kapı2.:n bahçede bir kuyuyu havi bir köş· 
den'ze methali vardır. ikinci kat ca.. kün tamamı. 
m e anlı bir salon üstünde dört 6020 6675 Tophanede Sakabaşı mahallesinde Bedrifelek H. 
oda banyo mahaJli bir alafuauga ha.. eski Sakabaşı ve yeni Camiiıerif 
18 bir kiler fiçüncü kat iki oda bir sokağında harita 332 ada altı nu· 
sofa biri büyük olmak üzere üç. co- maralı mevkiinde eski 13 ve yeni 
lap zemin kat üç oda bir mutfak 20 numaralı yfiz lurk yedi arşın 
mutfakta taşlık bir çeşme zefl'in arsa üzerine e kArgir be~ katta ve 

katın koridoru çimento döşemeli beş daireden ibaret olup ikisi ikişer 
mutfak tiriste taşı döşeli taşlıkta fiçü dörder oda birer sofa birer 
iki tekneli sabit kazanlı çamaşırlık mutfak Ye üst katta büyük daraça 
bir kiler bir kömürlük binanın ta.. etrafı duvarlı (terkos suyu ve elek-
vanları karton piyerli ve nakışhdır. trik tertibatı vardır.) bodrum l<a .. 
Külhanlı bir hamam olup soğukluğu tında beş kömürlük çamaşırlık heli 
mevcut zemin katındaki odanın bi- her dairede birer heli ve iki tarafa 
rinde rıhtıma methal vardır. Bahçe birer çıkma sabit kazan bir moza .. 
tarafında hir balkon etrafı demir yik tekne ve beşinci katta daire· 
parmaklıdır. Bahçede yalaklı havuz lcre taksim olmak üıere su deposu 
vardır ve bir su haznesi ve dört yüı birinci katta bir kapıcı odaıını havi 
elli bir arşın bahçeyi ve yarım ma- Bağdat aparhmanı namile maruf 
sura suyu havi bir sahilhanenin ta• bir apartımanın tamamı. 
mamı. 200 8095 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahal- Mehmet Lutli B. 
Suleymaniyede Şemsettin molla Fatma ZehraH. lesinde Karga sokağında eski 4 ve 
gürani mahallesinde Vefa cadde· yeni 6 numaralı altmış artın arsa 
sinde eski 19 mülf.errer ve yen 11 üzerindP. haricen iki ve dahilen ka-
numaralı altmış yedi arşın area ü.. g 'r iki buçuk katta fiç oda iki sofa 
zerinde dahıli ahşap kiirgir üç ~at bir çıkma bir çatı altı mermer taş-
ta üç oda iki sofa bir antre bir )ık ufak malta taşından aralık bir 
ıabniş bir kuyu bir mutfak ve yet· sarnıç bir ıahanhk bir kömürlük ve 

miş arşın bahçeyi bavi bir hanenin kırk arşın bahçeyi ve bahçede bir 
tamamı. 

kuyuyu havi bir hanenin tamamı. 
Rumelih·sarı Ali'orlak mahallesinde Mehmet Ke Yukarıda cins ve neviıe semti ve numaraları muharrer em· 
çeşme sokağında eskı 40 ve yeni maleltin B. vali muharrer emvali gayri menkullerin icra kılınan aleni müza-
20 numaralı yüz kırk arşın arsa 

yedeleri neticesinde h'z:ı arm:!a gösterilen bedeUerle mü~terileri 
üzer ·nde ahşap iki katta yedı oda üzerinde tekarrür etmiş ıse de meıkiır bedeller haddi Jiyılnnda 
ilu sofa bir gez.nti mahalli bir kömür- g6rülmediğioden tekrar 31 gün miiddetle ilAo edilmelerine karar 
lük b r mutfak bir şahniş ve yüz yirmi verilmiş 24 şubat 932 tarihine müsadif çarşamba Gilnü kat'ı ka-
üç arşın bahçeyi havi haneııin lamanıı rarlarının çekilme'ı tak rrür eylem f o1duğundan yevmi mezkOrda 
(Arka taraftaki odalar ;çiçedir) on dörtten on beş buçu- a kadar S ndık idareıine müracaat ey-
Galatada Kemankeş Kara Mustafa Jozef Efendi lemeleri il~n olunur. 

Nefis yemeklik alon U• 
zUmlerlno - Aşılı Amerikan bağ 
çubuk an gelmiştir. Cins ve fi} atlan hak· 
kında lstnnbul Balı kpazar Arslan han 
1 omis~ oncu Ali Haydar heye müracaat 
telefon 23948 

Kendi kendine Fotogrnfçılık çıkn. 

Fiati 25 kuruştur. 

1 Mahkeme v 

Üsbüdarda İstanbul 6 mcı ic
ra Memurluğundan : 

Bir borçt:ın dolap mshcuz ve pa· 
raya çevrilmesine karar 'erilmiş ol:ı.n 20 

1 çu\•al unun 24·1·932 pazıır günü saat 
10 da Csküdard:ı Atlam:ı taşında 4 num
rolu mağazada satılııcagınd:tn talip olan· 
ların yevm mczkCırda mahallindo hazır 

bulundurulacak memur müracaat etme
leri ildn olunur. 

lstanbul 4 üncü Icra Mcmur
luğundnn: 

Tamamına J 200 I .!ra kıymet takdir 
edilen Aksarııyda Sofol:ırda Ragıp bey 
soka1!:mdn kn den eski 24 26 n yeni 
24 numaralı maa bahçe ve dükkAn ha
len bir bap hancnm tamamı açık arttır· 

mı}a nız edilmiş olup ~1 J 932 tarihin· 
de şaıtn:ımesi Ulvar.h ne)C talik oluna· 
rnk l 5 2·932 tarihine müs::dif Pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kaılar Jstanhul 
Dördüncü kra dairesinoe açık arttırma ile 
saulncaktır, arttırma ikincidir, birinci art· 
tırmasında 800 liraya talip çı 1 olup 
bu kerte en çok arttıran üstDndı: bırakı· 
laca tır. 

Arttı ımaya iştirak için yüzde yedi te· 
minat akçesi ile müterakim vergile Bele· 
diye resimleri val..,f icaresi müşteriye 

aittir. icra \'e ifıAs kanununun I 19 uncu 
m:ıddeılne tevfikan hakları Tapu sicille· 
rile sabit olmıynn ipotekli alacaklılarla 

diğer altıkadııranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve mımrifi daime olan iddialannı illn 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitcleı ile bildirmeleri IAzımdır. Aksi 
halde h:ıkları tapu sicillerile sabit ol· 
mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. 
Alacaklıların işbu madde! kanuniye 

ahkAmına göre mu\·afı\c hareket etmeleri 
\' t daha fazla maltlmat almak fstlycnlerin 
931 · 648 dosya numarasile memuriyeti· 
mlze müracaatlan ilAn olunur. 

lstanbul 7 inci icra Memur
luğundan: 

Tamamı (1450) lira ı.,,ymcti mubım

meneli Anadolukavağında Mihrişah Meh
met efendi mahallesinde Yalı caddesi 
sokağında atik 41 cedit 28 No. lu arsa 
üzerine mebni hanenin 6240 ıehim iti· 
barile 4620 sehimi tarihi ildndan idbarcn 
30 gün müddetle birinci açık artnrmıya 

\'iZ edilmiştir. Talip olanların kıymeti 
muhammenenln yüzde yedisi nisbctinde 
pey akçesi vermeleri IAzımdır. 

Birinci arttırma tıırihi 25· 1·932 tari
hinde saat I 6 da dairede icra olun:cağın
dan talip olanlann bo bapta daireye ulik 
olunne:ak nçık arttırma şartnamesinin 

okuyabileceği gibi bu işe alt 931 -2275 
. 'o. Ju dosya dahi lrıc edilmekle bcra· 
her tafsıltıtı lAzıme dahi verilir. Mütera
kim vergi belediye \'al:ıf icarcsi müşteriye 
aittir. l lakları tapu sicillerile sabit olrnı· 
yan ipotekli alacaldılaıla dığer alAkadar
ların ve irtifak hakkı sahiplerinin ve hu
susıle raız ''e masaı ife dair olan iddiala
rını ilıln terihinden itibaren 20 gün için 
de evrakı müsbitelerile bildirmeleri lt
zımdır. Aksi halde hakları uııpu sicillerile 
sabit olmıyanlnr salış bedelinin payl~
masından hariç kalırlar. AIAkadarların ic
ra \'e ıHAs ı anununun 119 uncu mad· 
desı hübrriı:ne göre te~fiki hareket etme· 
leri ve el ha fazla malOmat almak isıi

ycnl nn 'l31-2275 do~y:ı numarıı.ılc me· 
....,nyctim ze mUracııı.tlan ilAn olunur. 
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OROZDl-BAK 

1855 Senesinde Müesses 

Ancak 
Ve 

Senede 
Bütün 

iki Defa 
Türkiyade 

Eşyai li ütebakiya 
En Ucuz Satan 

\8 
En 

Reklam Satışını Yapan 
Büyük Ticarethanedir. 

7 Şubat tarihine 
Bütün 

Mütebakiye 

kadar halihazırda 
Dairelerde Eşyayi 

Satışı 

Mantoluk safi yUn envers 
damior kumaşlara son moda renklerde 

Krep döşln, birman 
Jorjst emprime 

Tamamen ipekli kadın çoraplara, 
son moda renklerde 

Yerli ve Avrupa mamulab ipekll 
ve fildekos erkek çorapları 

Nim yUn fanilalar 

S:ıfi ingiliz yününden fanilalar 

Pamuklu fanilalar 

Erkek muşambaları 

Eric:ek paltoları 

Çocuk kostümleri 

Erkek kostUmleri 

Hanımlara safi yün mantolar son moda 
renklerde ve kürkle mUzeyyen 

Safi yUn son moda kumaşlardan roplar 

KüçUk kızlar için roplar 

Yerli mamulatı safi yün battaniyeler 
165 X 225 boyunda 

Kuruş 

340-400 

250-285 -335 

55 -(51 fln)-195 

30- 35 .. 50 

165 
395 

65- 75-80 
1300 
1400 

500 
800 

2500 
1500 

500 

600 

Muhtelif kumaşlar - Sahtiyan mamulab - Şapkalar - iç çamaşırlan -
Itriyat - Mefruşat - Saatçilik - Züccaciye mutbah levazımatı V. S ••• V. S ••• 

'Yalnız 7 Şubat ta~lblae kadar 

Nafıa D. 8. Su işleri ı 
Müdürlüği.inden: 

1 - Çarşamba kasabasından geçen Yeşil ırmak menba cihe
tinde altı adet mahmuzun in~ası 32 bin lira bedeli keşifle mü
nakasa ve ihale kanununa tevfikan 7-1 - 932 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Yevmi ihale 28-1-
932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Samsunda Ka· 
zım paşa caddesinde Selanik Bankası fevkindeki Müdüriyet bi
nasında icra edilecektir. 

2 - Münakasaya iktidarı malisine ve hüsnübaline ve ehliyeti 
fenniyesine itimat edilenler kabul ve talip olanlar % 7,5 nisbe
tinde depozito ve yahut Banka teminatı olarak teklif mektubu 
verecektir. 

3 - Şeraiti münakasaya anlamak ve fazla tafsilat almak isti-
yenler mezkur Müdüriyete müracaatları ilin olunur. (181) 

Devlet Demiryolları ilanlara 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 75 kalem kavisli 
ateş tuğlası, eczahane ambalaj kiğıdı, amerikan bezi, adi zencir, 
sarı balmumu, bez hortum, linelium, kırtasiye, muşamba fırçası 
vesaire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 25 - 1 - 932 tari
hine müsadif Pazartesi günü icra kıhnacağmdan taliplerin yevmi 
mezkiirda saat 9 dan 11,30 kadar mağazada isbah vücut ederek 
tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat listesi 
mağaza dahiliae asılmış olup nümune getirilmesi icap eden mal
zeme için nümunelerinin beraber getirilmesi nümunesiz vaki 
olacak teklifatm kabul edilmiyeceği ilan olunur. (292) 

Büyük 
Yeni 

Tayyare Piyangosu 
Tertip Başlamıştır 

Altı keşidelik olan işbu tertipte 50,000 numara kamilen 
ikramiye ve yahut amorti khzanacakhr 

ı inci keşide: 11 Şubat 1932 

Büyü~ i~ronıiye Jl,111 liro~ır 
Biletler satılmaktadır 

Şehrimize yeni muvasalat eden 

Dans profesörü 

F. R U K ER 
az zamanda öğrenilmesini 

teminen yeni metotla 
asri dans dersleri 

veriyor. 10· 12 arasında 
Telefon B. O. 2781 

ve Kidlnhastabktara 
mütehassısı 
Doktor 

1 

Hüseyin Naşit 
j Türbe, eski Hilaliahmer binası 

/ No. 10 Tel. 22622 

,..--VA lllT '--
Adre•: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 

Telgraf: lstanbul Yakıt 

Abone şartları: 

1 3 tı 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 

!,!!n şartlarımız: 

Hesmi l lususi 
Satırı I O l\ş I 2,50 Kş. 
S::ıntimı 20 .. 25 

KUçUk ilan şartlarımız: 

1 2 3 4 
3(} 50 65 75 

I · 10 Defalı , 

100 Kuruş 

A - Aboneltrimızin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir 

n - 4 satırı geı;en iMnl:ırın fazla 
saurı için 5 kuruş zammolunur, 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaası 

3. K. O. SA. AL. Ko. dan J 
Istanbulda bulunan kıtaat ve mü-ı 

essesatm ekmek ve erzaklarının seneo 
nin nakliyesine pazarlıkla verilen fiat 
muvafık görülmediğinden tekrar fia· 
tr zarfla münakasaya vazedilmiştir. 

İhalesi 23 - 1 - 932 cumartesi günii 
saat 15 te komisyonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini almak ü. 
zere her gün ve münakasaya iştirak 

edeceklerin de vakti muayyende tem!
nat ,.e teklifnamelcrile komisyonumu• 
za müracaatları. (681) (4618) 

* * * 
K. O. ve birinci fırka kıtaatı ihti• 

yacı ıçın sovan aleni münakasa He 
satın alınacaktır. İhalesi 6 - 2 -9:12 
tarih Cumartesi günü saat ıs te ko
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple· 
rin şartnamesini almak üzere her 
gün münakasaya iştirak edeceklerjn 
de vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatlarr. (30) (214) 

* * * 
ili. K. O. kıtaat hayvanatmın ihtiya 

cı için saman aleni münakasa ile alına 
caktır. ihalesi 23 - 1 - 932 tarih cu• 
martesi günü saat 15,30 da komisyonu• 
muzda yaprlacaktır. Taliplerin şart
namesini almak üzere her gün ve mü. 
nakasaya iştirak edeceklerin de vakti 
rnuayyende komisyonumuza müraca -
atlan. (687) (4667) 

* * • 
100,000 adet saraciye bobini ipliği 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
İhalesi 1 - Şubat - 932 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 15 te yapıla 
caktır. Taliplerin şartname ve nümu 
nesini görmek üzere her gün Ankara 
merkez satın alma komisyonuna mü -
raca.atları ve münakasaya iştirak ede• 
ceklerin de o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarının mak
buz mukabilinde mezkQr komisyon ri. 
yasetine tevdi eylemeleri. (l:i) (69) . "· ""' " 

Ordu srhhiye ihtiyacı için ikmal 
ettirilecek harp paketlerine lüzum o
lan 8 kalem malzeme kapalı zarf usu• 
Jile 25 - 1 - 932 tarih ve pazartesi 
günü saat 16 da ihalesi icra kıılmacak. 
tır. Taliplerin şartnamesini almak ve 
münakasaya iştirak etmek üzere tek· 
lif mektuplarile birikte vakti muay -
yende komisyonumuza müracaatarı. 

(6) (10) 
* • • 

Ordu sıhhiye ihtiyacı için bir takım 
seyyar ba.ktiryoloji laboratuvan ka· 
pah zarf usulile 25 - 1 - 932 tarih 
pazartesi günü saat 14,30 da ihalesi 
icra olunacaktır. Talipleri şartname
sini almak ve münakasaya iştirak et• 
mek üzere teklif mektuplarile birlik
te vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatlan. (5) (9) 

* * * 
Ordu sıhhiye ihtiyacı için 66 kalım 

diş alat ve edevatı kapalr zarf usuli
le 25 - 1 - 932 pazartesi günü saat 
15,30 da ihalesi icra kılınacaktır. Ta
lipleri şartnamesini almak ve müna
kasaya iştirak etmek üzere teklif mek 
tuplarile birlikte vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. (4)(8) 

* * * 
Ordu sıhhiyesi ihtiyacı için memln 

sıhhiye arka çantasmdan 356 adet ka· 

palı zarfla 25 - 1 - 93~ tarih paıat• 
tesi günü saat 16,30 da ihalesi icra O' 

· ·al· lunacaktır. Talipleri şartnamesını . 
mak ve münakasaya iştirak etmek ti' 

zere teklif mektuplarile birlikte va1'• 
ti muayyende komisyonumuza ınür:J• 
caatları. (3) (7) 

* * * 
Birinci fırka Top~u taburuıtU11 

hayvanatının arpaları kırdınlacaktı~: 
İhalesi 26 - 1 - 932 tarih salı giil111 

saat 15 te komisyonumuzda yapıla • 
caktır. Taliplerin şeraiti ve kml:ıe3;1' 
arpa miktarını anlamak üzere Seh • 
miyede F. 1. Levazımma ve vaktj JllU 

ayyende komisyonumuza müracaat' 
lan. (37) (243) 

:[. :(. :(. 

Birinci fxrka kıtaatı hayvanatl~ırt 
saman münakasasmda verilen fUJ. 
pahalı görülmüş ve münakasası n~· 
ledilmiştir. İhalesi 26 - 1 - 932 taril' 
sah günü saat 13 te komisyonumuıd~ 
yapılacaktır. Taliplerin şartnameslı'' 
almak üzere her gün ve münakasaSI' 
na iştirak edeceklerin de vakti muaf• 
yende komisyonumuza müracaatlatf-

(46) (ı&i) 

* * * 
K. o. kıtaatının ot ihtiyacı pazar• 

lıkla alınacaktır. İhalesi 26 - 1 .,,. 
932 tarih salı günü saat 16 da kontie' 
yonumuzda yapılacaktır. Talipleriıt 
şartnamesini almak üzere her gün "'~ 
pazarlrğa iştirak edeceklerin de v::!l\11 
muayyende komisyonumuza. müraca • 
atlan. (46) (284) 

* • * 
K. O. kıtaatı hayvanatının sanıaJI 

ihtiyacı pazarlrkla alınacktır. lhal~ 
Si 26 - 1 - 932 tarih salı gU.nü sas 
15,30 da komisyonumuzda yapılaca1" 
trr. Taliplerin şartnamesini ahnV 
üzere her gün ve pazarlığa iştir-ak t' 
deceklerin de vakti muayyende kO' 
misyonumuza müracaattan (48) (~ 

J(. l(o J(. 

Istanbul yollama müdiriyeti ent' 
rindeki kanije motörünün münaka~ 
sı bir hafta talile edilmiştir. İhale:" 
27 -1 - 932 tarih çarşamba gönii sıı 
at 13 te komisyonumuzda yapılacil~'. 
tır. Taliplerin şartnamesini almali 11 

zere her gün komisyonumuza ve ııtO" 
törü görmek üzere yollama müditİ' 
yetine ye münakasasına iştirak ede' 
ceklerin de vakti muayyende kon1iS' 
yonumuza müracaatları. (50) (285) 

J(. :(. l(o 

Bursadaki krtaatın ihtiyacı oJaJI 
(340,000) üç yüz kırk bin kilo arpa>" 
verilen fiat gali görüldüğünden 24-"' 
1 - 932 tarih pazar günü saat 15 tt 
pazarl!'kla ihale edilecektir. Taliple' 
rin yemvi mezkiırd:ı Bursa satın al' 
ma komisy·munr mııracıwtlaıı. (.t.J) 

(282) 

* * * 
K. O. kıtaatı ve mü~atı ha~~: 

natının saman ihtiyacı pazarlıkla 8sı 
nacaktır. İhalesi 23 - 1 - 9 

1 
tarih cumartesi günü saat 16 d 
komisyonumuzda yapılacaktır. Ta.liP( 
lerin şartnamesini almak üzere )1~ 
gün ve pazarlrğa iştirak edecekle~ 
de vakti muayyende komisyonun1ll 
müracaatları. (47) (285) 

' lstanbul Tramvay Şirketindef1' 
· Y olculann fazla yavaş inip binmeleri yüzünden Tramvay ara· 

baları duraklarda luzumundan ziyade kalarak umum seyrüsefer 
bu suretle teahhura düçar oluyor. 

lstanbul Tramvay Şirketi, bizzat kendilerinin ve halkın mell" 
faati namına, yolculardan daha süratle hareket etmelerini ric• 
eyler. 

Bundan başka yolcular inecekleri ihtiyari durağı, ondan efl 

velki durağı geçer geçmez biletçiye bildirirlerse sürat ve intizanı• 
yardım etmiş olurlar. 

Ayni maksatla, bir ihtiyari duraktan arabaya binmek istiyeıı 
yolcular da, vatmana durmasını işaret etmelidir. Yoksa arab• 
tevakkuf etmeden geçer. 
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