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ızınir günü yaklaşıyor Maliye müsteşarı lz1nir iştiyakla Başvekili Bekliyor 

u Heyeti De 
areket Edecek· 

b Dun Ank 
<l§YekiJ lsm aradan hareket eden 

rıeyin b :t paşa hazretleri ge 
ttrıire g usu~ı trenle Balıkesirden 
"~ıf b eymı,, bu sabah lzmire 
l'llızin b u unacaktır. Başvekili ~ 
eheının .u 8~Ya~at!eri hususi bir 
(28) ıyetı haızdir ç··nk·· 
h 

ine· · u u ayın 
ey kel· .1 perşembe günü Gazi 

" ının açılm . . . 
"&.ıet ed a. merasımme rı • 
liler)e ecek, ayni zamanda b:mir 
ııo.. • vatani bı' r z · ·· · d ''"nış b' h emın uzerın e 

lie~~ .asbühal yapacaktır. 
~rihin hız biliyoruz ki, İzmir, 
tçinde er devrinde Türk vatam 
dir. F knda!1 sevilmiş bir şehir • 
kİl:ıi l'~ kt ~ıç bir vakit bugünkü 
den e rk nıılletinin en büyüğün -
tarafr:d üçüğüne kadar her ferdi 
bir §eh. an aYrı ayn benimsenmiş 
de ki hır o~.ınamışlıı. Bir derece
OtUran h gun mesela lstanbulda 
Yatıya er Türk i)e Erzurumda 
h~ngi ~- • h~las~ memleketin her 
l\irk d 1~ kotesıntle bulunan her 
}erle ~grudan doğruya lzmirde 
!ttnıı'~'b'· 'Ve yetişmiı vatanda~la • 
bilir, gı ı "Ben İzmirliyim!,, diye-

ıt..1.~eniş r·· k • • d ı ~lll'İ ur vatanı ıçın e zmir 
!\edir~e8bu hususiyeti veren 'ey 
dir, · unu anlnmak zor değil -

oıa;~lıuriyet Türkiyesine temel 
de B llıılli mücadele devri hmir-

aşlamı§, 1zmirde bitmişt!r.~ 

Emlak bankası 
rtı· -Utekaltleri 
(\ ltruıral'ın eılnd~ıı 
llı-taracak 
~llll'k dQtıo~ ~ Eytam bankası umum mü, 

tetey gU ile maliye vekaleti arasında 
batı.)( arı eden müzakerat neticesinde 
latr

11 
artın mütekaitlerle yetim ve dul 

~eı<! nıa.aş cüzdanlan üzerine mua • 
ll Yapması karnrlaştırılrn'\}tır. 

~le ~nkanın lstanbul, lzmir şubele • 
lacaıc llkara merkezi bu işle meşgul o 
den "e senevi yüzde 12 faiz Uz~rin
'aktıarzu edenlerin cüzdanların · hıra 

~ ' 
llu ş k. . ilaca)( e lın tatbıkına yakında 

Satarı ve maaş sahipleri rnüral•ahacı 
Caktı arın ellerinden kurtanlmış ola
~ıı~· Mnamafih bankanın İstanbul 

•nde işe ne ' 'akit ve ne ı::.ekilde 

~Vru ad~ tatbik 
beş senelik 

~V'r 
e 

•• gun 
Gazi Heykelinin Gece Ziya Tertibat 

Ve Tesisatı Da Ikmal Edilmiştir 

. 
GDzel izmfr bir manzara: Karşıyaka 

lzmir, 25 Hususi muhabirimiz- rettin, Ali Hikmet, Mustafa pa-
en) - Başvekil paşanın yarın şalarla profesör Cemil Beyin de 

saat dokuzda buraya vasıl olma- olduğu öğrenilmiştir. Yarın akşam 
sı hararetle bekleniyor. Başvekil belediye tarafından Başvekil şe
paşanm refakatlerinde Hariciye, refine yüı kişilik garden parti 
Nafia, Maarif vekillerile jandar- verilecektir. Belediye davetlilere 
ma umum kumandanı Kazım,Fah- (Lfıtfen sayıfayı çeviriniz) 

Cana.v rlığın derecesi! 
--~~~~~~~--

syoncu dür .. ldü 
Mecruh kanları akarak hastahane has

tahane dolaştırılmış ! .. 
Evvelki akşam l' cnipostalumc ö -

nünde bir cinayet olmuş, /(amil efen 
di isminde bir komisyoncu öldüriil -
müştür. Vak'aya şahit olanlardan Kıi 
mil efendinin cırkaciaşı granıofonm ı 
Remzi Galip efcnrli ı·ak'ayı ~u ~ekil-
de anlatmaktadır: 

-
''Kamil efendi Marpu~çularda A • 

bit efendi hanında komisyonculuk 
etmektedir. 28 ynşmdn ,.e evlidir. Es
kidenberi arkadaşız ikimiz de ayni 
~mtte oturduğumuz için evvelki ak· 
şam gene bana geldi. beraberce semte 

1 Altt.uafı 2 inci savfamızda ı 

reşçisi 
malumat 

hakkında 
aldık 

ce11abıoı bekliyoruz 

llpanın hastahğı bilinmel 
buhranın menşeini bllmM't~~'.V,r:b..~~~·'. 

Anupa' mııs-....-n 1 
·~ lıacllfcooeı.11İsı1r J 

@fil 
~ 

lı' 
/\. ran ız "' 

"tul>a •. aYan meclisi aza ·metan ,.t' l 
ttı gu .. • . 

1 
lte i rei .rnruk ıttıhadı Pransız ko· 

~1. lktı ad; M. 1~ 1ö 'l'eroke beynel~i- 1 
a}tı.ıl>ad ernnıycti iade etmek icın 
·"'t a tntb'I ~ Mt ı eıUlecek beş senelik 

Q lilrt ~lff etmektedir. ı 
l~ ı: mucibince. evvelft •>İr "ve· 

Planıak · . t t• t•k f .. 'e ıs a ıs ı ·,, o ısı 1 

ile bir "Arbitraj ve t.'\kas., ofisi vüc:u• 

de getirilecektir. 
Okuyucularımıza ''Avrupa gümrük 

ittihadı,. tnsavvu ru hakkında bir fi

kir ,·erebilmek i~in. hu dikkate de~er 
makaleyi bugün onuncu sayıfada ne~-

rediyoruz. 

iT• 

~~~~ı~;~~r.~::I l\feh-. ıdman klübü-
,H,,, .. ,,,"" 

-::---='~~'4f41~~~ siklet güre!:çileri, Ço-
.J,.~~~~·ehmet, Cemal, n Himmet peh• 

İ\'nnlar da Yunan pt'hlivanile ~artsız 

.nıne Saffet Hanımın kızlara 
Selma ve Pertev Hanımlar 
Emine Saffet H::nımm Halk

evinde verdiği çok entresan bir 
konferans bugün beşinci sayfa
mızdadır. 

güreşmeğe hazır olduklarını ':ıaber 
vermişlerdi. Haliç idman klübü Yu
nan güre~çisinin lstanhula kadar yol 

. masrafını vermeğe hazır olduğunu 
gazetemize bildirmisti 

l\façt kabul eden bütün güre~çileri
miz, karşılaşmanın tarihile yerinin ta
yinini Pire şampiyonuna bırakmışlar, 
(Yakıt) maçın lstanlıulda yapılması
nı teklif ederek maçın galibme veril
mek üzere ortaya bir kupa koymuş

tu. 
Dün, pehlivan ''asllu'nun deCi mek-

tubunu gönderdiği A1ietik Foni spor 
gazetesinin Türkiye muhabfri l\f. Kos
tnntin Vcziryanidis matbaamıw geleli. 
Du zatın verdiği m .. \himata ı;öre I\:ara 
Ali pehlivanı defi eden Pire şampiyo
nu Vasilu henüz 22 yaşında genç bir 

Kara fl~yı Qcft cacn Yunanlı rtırc~çtnln 
dun elde cttrğimiz bir resmi 

~ehlivandır. iki Sl'nedenbcri güre • 
yapmaktadır. Bir kaç .. . ıJ 

(
L. gun evvel \u. 

utfen Bayıfauı çeviriniz). · 
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İzmir iştiyakla 1 o::m 1 Telgral Haberleri ,. Canavarbğın 
d~!~~~~!~!~~ ~ li yor -H·a-rl•c•t-----··----------------------------- D~~~~~~~nci sal'fad:1ı 

lıtikbalcılar arasını...a şunlar HindenbUlÇJUn OynadlOl harikulade kumar f gitmemizi söyledi. Ben de. 
bulunuyor: Vali, fırka idare he· önünde oturmasını &öyledı.~ bl 

~f :~ :~i~~a~~;ş.~knad1:k~ t:,~k: H 'ı ti er, "Lo zarı ., t 'ı I a/\ f 1 n 1 tan 1 m ay o ruz. 6 o'. t u· 1 r u·. p a- •Y ~~k:;~~;~k c;:~~~. K~:~f I~ f 
k il 1 h B 

vandaki Acem Hü~ı·vnin ka f ...d 
ü er ve zmir alkı. unlar Bas· ı. ., • k•S""" 

mahane istasyonunda baıvekili rayı vermı'yecegv ı"z 1,, dı'yor nünde oturuyordu. Cevdetın dıfd' 
istikbal edeceklerdir. doğunu n katil naıuile tanın r. f 

liyordum. Kamil bir aralık e 
Heykelin gece ziya tertibatı yanına gitti: .A .. ı11o f 

ve tevziatı tecrllbede muvaffakı- Papen, Berlln ve Brandenburgtaki fevkalAde rejimi kaldıracak - Sen bana hırsız deJlll~e 
yetıe müşahede edilmiştir. mı ? Berlinde bir komünist gazetesi kapatıldı ıeyhimde bulunmuşsun de~~·. e ~ 

Gerek başvekilin, gerekıe iz. cevap verdi. "Herke:; sana o)l ıJ• 
mir belediye reisi ve diğer nu- Londranın "Deyli Ekspres,, ga- Kabine içtimaı Hugenberg, Leignitz'de nutuk yor,, dedi. Bu yüzden araların1Jd tuk söyliyeceklerin hıtabeleri her zetesi Almanyadaki son hddisele- Berlin, 25 (A.A) - Prusyada söyliyeceklerdir. ga başladı. Fakat bir aralık 

411 taraftan duyulması için tertibat ri muhakeme ederken ~u mütale-, Alman komiserinin kanuni mü- isthpari misakı kabul! nakaşası kesildi. Ce,·det ortad d 
alınmıştır. aları dermeyan ediyor: messili ile Brandenburg'ta icra Londra, 25 (A.A) - Alman- boldu. Bir az ilerdl! bir rahd 
Küıat a-ünü başvekil Pş. Hz. "Mareşal Hindenburg, Hitleri salahiyetini elinde bulunduran yanın Londra maslahatgüzarı sustalı çakı aldıktan sonra 1 

nin munsalitmdan sonra tekar- iktidar mevkiinden uzaklaıtırmak Ceneral Von Runstoadt'ın da Kont Bernstorff, bugün hariciye döndüğünü bıçağı satan yahud Cİ 
rtir edecektir. . için büyük bir kumar oyununa d k b k · · gelerek haber nrdi. Fakat beli 

iştirak etmiş oldrJğu kabine nezaretine gi ere , ü fımetının ğ d• 
Halk başvekil şerefine fener girmi§, ve Fon Papen'e diktatör- istişari Avrupa misakını kabul detle Kamil arasında bıça " h' 

alayı Yapacaktır. l ··ı lAh• ti . . t" içtimaı bu sabah akdolunmuştur. cak bir ka,·gn geçmediği için 1 

u c sa a ıye erı vermış ır; M ı. B elmiı oldugv unu bildirm :ştir. t d" D"' k. k padılll• 
E.kl'ehlrde H . d b 'b" k "h . a"sat, erlin ve Brımdeburgta ye verme ım. u:r. anı a 1111 

m en urg gı ı, ço ı tıyar p u kU UkO ı diJ11. ır 
Eskişehir, 25 - lımire git· bir adamın bu kadar mühim ve fevkalade ahval rejiminin kal- azar 9 n • n mile "Haydi gidiyoruz" de Şii • 

l b k·ı 1 P dmlmast meselesini tetkiktir. Bertin, 25(A.A)- ilan edilmiş ralık ce ... ·det Kamılin gene 
mekte o an aşhve ı ımet aştı azimkarane teşebbüslere girişme- olan f evkalAde ahval rejimi do- geçti. Göğsünden iterek ka\ffa e 
ile hariciye, na a ve maarif ve- si, cidden cür'ete değer. Fakat bu Salibiyettar mabafite göre, "e basladr "e bu e~nada ht-ıı: 

l L layısiyle intibabattan evvelki ge .ı ~ • ., ,,,_ 
killeriui hami tren saat biri İ§in hem iyi, hem fena neticeler aypıig yüks!k divanı hükmn mendil ic;inde sakladığı susta1ı11, . 
k k b E k. b" i ı çen Pazar günü slikün içinde - d" ır eş geçe s ıfe ıre v sı vermesi muhtemeldir.Hindenburg, verir vermez bu husus hakl<mda milin kalbine ve omuzuna saplll 
oldu. Ve başvekil ve vekilleri- hayatının en mühim ve en büyük bir karar ittihaz edilecektir. geçmiştir. çağı yer yemez Kamil yere d 
miz istirabatta bulunduklanndan faslını yaunaktadır. Hamafih kalabalık mahallerde Ben düdük ralmıya bacılRdını· 

Lozan itllAfını t•nımayız 1 b" k '- 1 b ki b ~ ,. 
d11arı çıkmadılar. Trende bulu- Hindenbura muvaffak olursa, ır ço Kızı ayra ar ve azı Cevdet Kamilin üzerine atrlrnlft 

• d D Berlio, 25 (AA) - Hitler, N · b ki ·· ~ı·· d nan umum 1an arma kumandanı tarihte naziri olmıyan bir zafer azı ayra orı goru uyor u. yuna b:çağı saplıyor ve bir 
K4zım Paıa, refikası Hanıme- k ı Fak dnn Gladbeck'de irat etmiş ol- KomUnist gazetesi kapabldı da tekmeliyordu. Hırsını atd• 

aı azanmıt o ur. at onun mu· 
fendi ile birlikte, fahri reisleri vaffakıyeti, henüz tecrübe edilme- duğu bir nutukta Naziler'ın Lo- Bertin, 25 (A.A) - Komil- sonra bana döndü: 
bulunduktan fakir kadınlar ce- mit bir adam olan Fon Papen'e is- zan itilafını tanımamakta olduk- nistlcri!l gazetesi o'.an "Berliner Seni de tarnaml•Y•Y•"' 1 

miyetini ziyaret ederek bir tinat ediyor. Neticeyi gelecek ne- larıoı ve Almanyadan istenilen Volkszeitong,,, Almanya hükü· - Ne düdük !:~hyorsun, 011°
11 

müddet aza ile görüştiller. siller muhakeme edecek. Fakat götiirü toıminatı tediyeden is- meli aleyhinde bir makale neş- bitti. Seni de tamaı:nlıyaytm dift 
lstanbul heyotl bugUn gidiyor bugün harikulade bir kumar kar- tinglf edeceklerini söylemiştir. retmiş olduğundan dolayı beı rime atıldı. Elimde gaz şişe!'I '"ff 

29 temmozd:ı lzmirdeki Gazi tı.ısındayız. M B . D d d d 1 ce ... ·detin önüne doğru fırlatttJ!I ~ • rünnıng, ortmun a ve gUn tatil e i miştir. ]erde postahanenin önünde o 
heykelinin re5mi kilşadında hazır D • f k _..1111 11111 111 ı ıı 1111 ııı, hekrı"l"'re dogwru ko~tum. Katı'l b11 
bulunmak ftzere Cümburiyet yet üzerine yere düşen şapkasıJI' egv ışen 1• 1.r "=-= G•ıım• ''"."" .H .. 111111111"""' .. '"ıntııılııımıı". -=Fransa sulhperver! :ır .. ~ 
Halk Fırkası vilayet idare heyeti . § azı azre eri ~ madan kaçtı. Bekçiler beni t·Jttıı 
reisi CeYdet Kerim beyle bele- Amerikada harp borçlar1 mese- ~ g Kendini mUdafaa için blle, harp Ben katil değilim k:ıtil kaç!! 1Uye 
diye namına daimi encilmen :ıza · lesinde ortaya yeni bir vaziyet ~ Evvelki akşam ~ vasıtasına mUracaat ğırdrm. Fakat nedense iki .hek~i 
sından Nakiye bantm ve darül· . çıkıyor ~ Bil Uk d g etmlyecek mlş yürüye ylirüye uzaklaşan kati11" 
fünun müderrislerinden bir zat Vaıanıton, 2? tA.A) -:- Ha!p E y a ayı ~ Paris, 25 (A.A) - Geçen ak- şinden gidip yakalamadılar. J)t 

bugün Izmire sıideceklerdir. bor~l~rının yemden ~etkı~ edıt- ~ Şereflendlrdller ~ ıam Dijon civarında Sa=nt Goor- J{amilin yanına geldim. Polisltr 
B ı d .nesımn .:mansız bır ducımanı E • • h H l . E 'd 'ht" t b·tı · k gelmı"slerdı· Bı"r ·'tomobı"I ko....I un ar an başka ıehrimizde "h" t 1 .. 1 k" d'I .. 'I' ş Reısıcilm ur azret erı ev- ~ gea a ı ıya za ı erı oogre- :. · v e ,. 

bulunan lzmirlilerden bazıları da gı ı Be a tb 1 eb 1 en uylıan hazka~~n- ~ elki al<şam, refakatlerinde kol- i sinde nutuk irat eden harbiye Evvela Sıhhat yurduna götürılii• 
bu~in ve yarın lzm"ıre aı"dece'-- """ or• ın u mese e a -,.n- j ~ ı.....ı. d Ş .._.ı.ı.. ,.. '" = ....._ M p l B l1 l 1i ~ kağıt yok diyt' almadılar. ~- r- ~ f'k · · t bd'l t . d . 5 . orau ~Chaa anı Ga;ru na _ uaan . au oncour, eze m e 1• ~ ı ı rmı e ı e me~ı erm :: . . = I . I . . ın kalhind~ Bknn '"'"'•""• ..... :. 
Jerdirı,. .. 01. d b" d ·· s Paşa, r(ılıç Ah, Salih, Hasan a şun arı s >y emıştır: mak i~in elimi yaranın üzerine 

aır manayı ı ıva e en ır e- : = uf k · · · · 
"rişiklik addolunmakta e t tk"- ~ Ferit Beyler ve yaverleri ol- g ransa, udrehm ıhbyat ve mıştım. Oradan morga n nihayeı Yeni gümı-ük ve 

Nüfus umum 
Müdürleri 

Ankara, 24 (Yakıt) - Gilm· 
rfikler umum müdürlüğüne mu-
amelat müdürü Cemil, nüfuı 
umum mildürliiğüne Yoıgat va-
lisi Ali Galip, Bursa tapu mil
dürlüğüne lzmir tapu müdürü 
lsmail Beyler tııyin edildiler. 

nan güreşçilerinden Biskinyiti ile 
yaptığı bir maçta hasmını 45 dakika• 
da mnğJOp etmiştir. Yunanistan şam· 
piyonu Zamot'Ja karşılaşmadığı için 
kendisi sadece Pire şampiyonudur. 

M. Veziryanidis Pire şampiyonunun 
kilosu hakkrnda kat'i malUmati olma· 
makla beraber 75 - ~O kilo arasında 

bulunduğunu söylemektedir. ?rlaama• 
fih gene bu zatın söylediğine göre 
Yuan güreşçisi s\kletleri arasındaki 

büyük farkı bildiği halde ve buna 
rağmen Kara Ali ile karşıla~makta 
ısrar etmekte, kuvvetine ve gençliğine 
gllvcnere.k hasmını yeneceği kanaa
Unde bulanmaktadır. 

nan1lD için Kara Aliyi defi etmeğe 
çok eneldeıı karar vermiş ve son za
m11nlarda antrenörll M. Lambridis'in l 
bo işle meşgul olmak üzere lstanbu. 
la gelmest bile dOşUnUlmü~tür. 

.A tletlS Fani gazetesinin 21 'l'em• 
muz tnr1Jı il sayıınnda Pire ~nıpiyo

ounun •• antnnörOniin mektuplnrı 
ili tt,ar etmt,t:tr. Pi re şampiyonu J{a. 
ra Ali fle istenilen yerde ve tarihte 
•1rJı lılfmağa hazır olduğunu bildir-
4\ekte, antrenör de ayni şeyi söyle· 
Ukten ıonra Atinad:ı yazlık bir ti-
1atroda karşılaşılmasının mümükün 
olduğunu ileri sürmektedir 

Vullu'non maç davetini ;.alnız J{:ı• 
r21 Ali defli hemen hemen bütün ağır 
•fklet TOrk gftreşçileri kabul etmiş 
hulunduk1an itin ~imdiki hn1de Yu
nan rftrqçlııfnin ce\'abınr beklemek
ten başka Tapacak hlr hareket kalm=t• 
•q demektir. Peh11vıtn1anmızın ce. 
ftbını peeta Oe Yunan şampiyonuna 
lııllcllnnft ftulandofumuz için bu cen· 
«n redkm.lrecıflnJ un:ne.dlrntu7-

kin şiddeti ı h. d vb 1 e 
1 ğ doğu halde Yalova'dan motlS- ~ faaliyet halinde bulnnan ordu rahpaşaya götürdük. Buralarda!'_, 

e a ey ın e u unan- = . d k b E I • . . mecruhu almadılar. Nihayet EnılJ" 
lar iizerinde bDyük bir nüfuz ~ re banerek saat on o uz u- f mevcut an üzerıne ıshnat ettir· nü merkezine telefon ettik ve btı 
ihraz etmesine ihtimal verilmek- ~ çukta Büyilkadaya varmıılar, ~ melde kendisinin batta mü· de Cerrahpaşaya yatırdıksa da ZI 
tedır. ~ Yat kulübü ıereflendirmitler- ~ dafaaıı mescleıinde bile harp tr biraz sonra öldü. Belki bekç11 

Bu fikir tebdili ihtimal veril· ~ dir. Gazi Hazretleri kulüpte ~ vasıtasına müracaat etmekten vak•a karşısında bigane kalmalad 
diğine göre, harp borçları tedi- J bir müddet kal~ıkta.n .sonra ' sarfınazar etmiş bu'unduğunu hastanelerin kırtasi)eciliğc saprn•' 
yatı meselesinin Cemabiri Müt- ~ aaat 23 de, Seyrısefaın ıdare- ğ bütOn memleketleri tasdik •e rı yüzünden Kl1mi! hayatına. ved• 

- · · y l - miştir diyebilirim. Bunun mes•u11 tehide ticareti üzerinde ciddi g sanan a oYaya son poıtasmı % kabul etmiyc mecbur bırakmıı-
: b" · l y = H d f aranmalıdır.,, 

zararlar ika edebilecek mahiyette ~ yapan TaP.ura .. anmı.t er ve a- g tar. arp vasılaaın an sar ınazar Haber verildiğine göre k11•:1 dt 
olduğuna ve bunun için umumi ~ lovaya donmuşlerdır. § keyfiyeti ıib:lerle teyit edilen nüz yakalanmamış!ır. 
bir tesviye mukabilinde bu ala- ~ Reisicüumbur Hz. Adada ~ tekilden pek baıka olmuştur. J'AKIT - Gali;1 cf enditıin sö:I J 

cakları feda etmenin ehven bu- ~ iskele cıvarında ve Yat kulüp ~ -----~---..,...--....---- eğer itımanılle bir hakikatin üatl"-
lundug"' una dair olarak Amerika- _§ önünde toplanan halk tarafın- ~- söylemiştir: . ise bunun acılığı önünde 8 öyl 

- Müzakerelerin uğultuları 
ldar araıında peyda olan kana- ~ dan aamimt tezahüratla selim- ~ bili kulaklarımdadır. Çok çalı- söz kalmıyor. Bir odam ölürken 
attan ileri gelmektedir. '! lanmıılardır. ~ ne bitmez formalite, bu ne, bir h 

- - şıldı. Fakat herhalde faideli bir ta zerre kadar l:ıymet ııermİ 
Bu hissiyat, müstahsil sınıf a- § G . H tl · · C g sayide bulunulmuş oldugv unu zan- zilıniyct-

d ı "b" ·· .. kt = azı azre erının uma = 
rasın a yayı mış gı ı gorunme e E .... y 1 'd Ç k = nediyorum. 
fakat demokrat matbuat tarafm- l ~n~ 8 ~va a ma~cı m_ev: i Başvekil, bundan sonra soru-
d d t k · d"I k ~ = kunı teşnf ederek bır gezıntı = 

an a a vıye e ı en ongrenın ~ .. . H . . s lan bir aual üzerine parlimento-
tetkik aleyhtarı azası arasmda 5 munasebtıle oraya ahç ıd- 5 k f d k h d - ·ı · - lar birliği on eransın e i a i· 
muhalefete uğramaktadır. ~ man kulübü giireşçı erı arasın- ~ 

j da yapılan milıabakaları ıey• ~ seden bahsetmiştir. 
Bug""' day alımw ~ rettikleri yazıl?1ışt~. Rei~icü~- ~ M. Herriot, bu badiıenin Ce· 

u ~ bur Hazretlerı gureılenn nı- E. miyeti akvamın faaliyetinden ta. 
Yakında başlıyor~ hayetinde Haliç kulllbüne 200 1 mamile ayrı, bir şey olduğunu 

= l" b d" t · l rd" - ve b~ylcce kalması lazım geldi-Ankara, 25 - Z!raat bankasının = ıra e ıye e mıı e ır. ~ 
l .... ğini, ~ünkil teslibaho tahdidi köyJüden buğday iöutın almas: hakb.1n •aı1111ıınıı111111ıınıı11111ıı111ııı1111ııııııııııuıııuııı11111ıııııı111 

dnki talimatname Tekiller heyetince 1 1 konferansı ile bina yakınlığından 
kabul edilmiştir. ta ya başka hiç bir münas~beti olmayan 

Müzakerat neticesinde buğday alım parlamento birliğinde vuku bul-
fiatJnrının da beş kuruş olnrnk tes - Parlamentolar birli- muş olduğunu söylemiştir. 
bit edildiği anla~ı!mnktadrr. A•ım işi "Her iki tarafında kapılmış 
ne ağustosu'n ilk haftasında başlrına ğlnden çekildiğini olduğu hiddet ve tebevvürlln pek 
caktır. Talimatname yüksek ta dlka bil dlrdl ! yakında süi<ünf!t bulacağma iti-
arzedilmek üzere Yalovaya ~ÖıH!erll • madım Yardır,. demiştir. 
mi:.tir. Bu hususta ziraat vekili l\luh Cenevre, 25 (A.A) - Beynel- TUrkiye murahhasının lzahab 
lis bey demiştir k:: milel Parlamentolar Konferansı Cenevre, 25 (A.A) - Beyne!-

- lluğday talimatnameRi mt•sdc - reisine ltalyan murabbaa heyeti milel Parlamentolar Konferansın-
"' l•ekillcr heyetince müzakere re ka reisinden gelen bir mektupta, da Türkiye murahhası uyuşturucu 
bul edilmiş ve tasdikı <iliııc ar:o/un. Cuma günü çıkan hadiseden maddelere ait beynelmilel mu· 
m.uştur. K~ra~name kat'iyd '-:cspc • dolayı ltalyanlD beynelmilel par- kavelelcrin tatbikine dair olarak 
dınce tatbi1'a nonacaktır. Forlllalitcsi Türkiye hükiimeti tarafından alı· 
'k l d'l d b t ı· • '· lameotolar birligv inden çekildigv i r ·ma e r me en u a ıuuı name .ıc~ nan · tedbirler hakkmda izahat 
kında izahntta bulunnımcı mezun de. bildirilmiştir. 
fiılim. dl ? vermiştir. 

-~--

Mahmut EGat bey Ala,ehlrde 
lzmir 25 (Vakıt) - Sabık 

adliye vekili Mahm~t Esat Bey 
tavvare ile Aleşchire geldi. 

Herlyo, ne yor lfondan sonra konferans uyuş· 
Paris, 25 (A.A) - M. Heriyo turucu maddelerin imalinin tah· 

"lntrans:genat,, gazetesinin Lyon didi hakkmda Cenevre'de kabul 
daki bir muhabirine, sulh kon- edilen mukaveleleri derhal tas· 
feransları hakkında şu s&zlcri diki hususuna hükumetlerden ve 

Hicazda harp ! 
Medine dU,ecek mi ? M•""' 

de endişe hUkUm soruyor, 
Beyrut, 25 (Hususi Muhab 

miz Bildiriyor) - Mevıuk . 
membadan alınan malumata ~~ 
asi kuvvetler ile lbnissuudun 1'1'' 

vetleri arasında pek şiddetli ~ 
pıtmalar olmuttur. Neticede V 
Suudun kuvvetleri peritan bir d' 
de ric'ate mecbur kalmıtlatd / 
Aıiler hükUmet kuvvetlerinin ıtJ __.; 
cut on mitralyözünden betini 'P' 
tederek parçalamı~lardır. O' 

Mekkede büyük bir endiıe la 
küm sürüyor. Aıilerin bugün t 
rın Medineye girmesine intizat 
diliyor. 

Taif, Cidde ve Mcl•kede ~ 
çok kimseler isyan harekatı . 
ali.kadar olduktan zannile te~ 
edilerek dahile siirülır.ü~lcrdit• 

lzmi~ bor~a intihabat. bat••41 
lzrnir 25 (Vakıt) - izm:r bO_.-

sa heyeti intihabına başlaoclJ. 
Yarm bitecektir. 

parlimeoto'ardan israrla rica ~ 
dilmesini nahk bulunan k•' 
suretini kabul etmiıtir. 
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Ticaret 
--- v~ lktısat 

~-- N---
ı~SiYAs ı Ti 1 Glala Baberlerı 

Adliyede: Poliste: Fon p . 
Ş apenın 

ahsiyeti 
Bug" 

r- un Almanya. diktat·· .. 

Halı hırsızlığıle 
Maznun olanlar 
Çatalcanın Babanakkao ma

hallesi camiinden bir kısım ha· 
hlar1 çalmaktan ıuçlu Riza, Şü"
rii ve Hüseyin isimlerinde üç ki
şinin muhakemesine dün üçüncü 
ceza mahkemesinde başlanılmış
tır. Muhakemenin dünkü celse· 

Tütüncülük 
Kongre dün çalış

mıya başladı 

Karpoz yerine 
Müşteriyi bıçakladı! I 

Kösele 
Fiyatları 

ı-ranta f oru o • 
p baılad .. on Papen, umuıni 

llaunda b. ıgı ~a~an Alman or • 
Al ır zabıtta. 

trde:anyanın ga1·binde k l l'k 
lllda b nı]üte!ekkil bir al~ayına: ı 
~ . u unuyo d H . . a • 

tıne Al r u. arbın ılam 

Tütüncülük kanununda yapı
lacak tadilatı tesbit etmek üze· 
re toplanan tütüncülük kongresi 
ilk içtimaını dün saat on beşte 
inhisarlar müdürlüğünde umum 
mlldür Hüsnü Heyin riyasetinde 
yapmıştır. 

Samatyada hacı manav soka
ğında oturan, Marpuccularda 
Felemenk mağazasında gömlek
ci 18 yaşında Koço, dün sabah pa· 
zardan karpuz almış karpuz ham 
çıktığı için Batıcı Rızaya geri vermiş 

Köselecilerle konduracılar ara• 
sandaki itilaf devam etmektedir. 
Ticaret müdürlüğü bu meseleye 
ait ilk tahkikatını bitirmittir. 
Köselecilerin hakikaten kundu
racılara kösele vermedikleri ve 
bu yüzden bir çok atelyelerin 
işsiz kaldıgı anlatılmıştır. Ancak 
ticaret müdürlüğü şimdi hanki 
köselecinin mal vermiyerek bu 
vaziyete saik olduğunu araştır

maktadır. Şahıslar tesbit edilin
ce bunlaran cualandırılmalan 

için lazım gelen mekamlara mü
racaat edilecektir. 

lret ata nı~~Yanın Va§İngton se 
tenıılıterl' .. · 

t \'e orad k' ıgıne tayin olun 
keainin ~ 1 A~an istihba\·atı 
hı. O ı. aresıle meşgul ol • 

erı h'di na ılk şöhreti :'\'min e • 
"' •e, bu id: ron P •· 

Üttefi._la~en bütün Amerikadn 
ll • erın p 
ut e ed k ropagandaıına mu 
dar uı ece ve ta Hindistana 
· ana · ·ı •dare 'l n ıstı ıbarat teşkilatı-
Fon p e nıeşgul olacaktı. 

• 
1 

ta.ffak apen, bu sırada bir cok 
11deı- h •Yeller kazandı. Mütte· 
UL· eaabına l . q•ının t . Yapı an bır çok 

i AI.: 1 ;nıha ettirdi. Amerika 
. ltı- yan ar namına sahte pasa 
t Çok aptı.rdı: müttefiklere ait 
da la~~ılerın bitaraf liman • 

. " har krıp edilmelerine saik o • 
lt~l' ~·etlerde bulundu. lngi • 
~hul •ndi~tanda ve Irlandada 

o._ " •n hır takım ihtilallerde r,Pe . 
'-ta idd·nın de methaldar oldu -
Jl, ıa ederler. 

li f::ı~' hu çok mühim ve tehli· 
tik ıeUeri idare ettiği halde 
lııı.' ' kalınıf, fakat Velland 

'itkadtahribe matuf bir suikast 
den ar olduğu görülmesi yü
~ "j,tnerikayı terke mecbur 
'rtd · apen, bitaraf bir gemi 

, ke11~.R~ri dönüyordu. lngiliz
l t •ııni ııkı bir tarassut al

"•ı-dl.lthıkları içjn gemi f almu
. u~ ·~· zaman lngiliz memur· 
latit·~tırıj arıyuak, Ameriko.da-
~I\ faaliyetlerini ifşa e

~ · . •kını zaptetmişler. bunun 
.. iti ~olarak Almanyaya. dön • 

.l?lan ..,özden düşmiit ve 
'ttı, " '="•~....--- nuı,rl...ar kal • 

~orı 
? le Papel" 1917 senesinden 
· ) nesine l .., dar unutulmuş 
,tb~aınakl:ı beraber siyasetle 

li oluyordu. Onun mensup ol 
·· ~tren kulübü Almanyanın 
~Or uha.fazakar unsurlarını 
~ ti d~. ~Imanya maliye ve sa 
'a~tnın bütiin büyükleri, 
~ a erleri hep burada idiler. 

"ı~ıı_~~vekil Brüninge, Bitlere 
~ e)• ıf olan bu grup, Von Pa· 
t d-. •nde idi. Mareşal Hinden 
~i &rasıra Herren klübü· 

~ J';-retçilerinden olduğu icin 
~eni yakından tanıyordu. 

-L-n.._ e~h, muhafaza karları iş 
rı.:._!etınnek için ele dü~en 

sinde suçluların duruşmaları ya
pılmış, şahitler dinlenilmışhr. 

Maznunlardan I-lüseyin, Çata!ca· 
ya biç gıtmec!iğini, şimdiye ka
d.u Bandırmada oulunduğunu 
Riza ile Şülcr5 de böyle bir halı 
sırkotından haberleri olmadığını 
iddia etmi~lerdir. 

Şahit Salih ifadesinde, Şükrü 
i!e Riznyı bir gün Bitpazarında 
kilim ~atark(n gördi!!!ünü s&y1e
miş falcat Riza: 

- O gün oattığım 1'ilim, yir
mi senelik mahmdı, memleke
timden aetirmiştim: 
Cevabmı vermiştir. Şahit Zeh

ra h:mım şu !:urctle ~ehadette 
bulunmuştur : 

- Şükrünün anasını tanırım, 

bır gün y'ammızdal:i odayı tut
tular. Al1çamı bir denk kilimle 
bır l<aç koyun geldi. "eşyamız 
bunlar,, c!ediler. Hırsızlômıôr, 
nedir bilmiyorum. Sonra polisler 
geldi. Benim bildiğim bunlar. 

W.uhakeme gclmiyen r::abitlerin 
celb!erioe karar trerm·ı, dava 
ba.ka r!Üoe blral:ılmı~tır. 

UIOme sebep olanlar 
mahkôm edildiler 

Unl:apanı k~prüsü cıvarmda 
dikkats z!ik ve nizamata riayet
&izlik yilıCnden bir sandalı par• 
ça!ayarak Karanfi! ve Isa iaminde 
:iki lı~inin bojulmaaıoa sebep 
olma~<tan ı;uç!u Ömer ve Mubid
dinin Ağırcezad3 görillen mu
hal:eme!erinin bittiffini ve ıddia 
mnkamrnın maznunlar hakkında 
cezoı istediğini yazmı!}hk. Ağar· 
ceza, Ômer ve Muhiddinin birer 
buçuk ıene bapi~le cezalandml· 
malarına karar vermiştir, 
Kaçakçıhkt.n c:1ahkOm oldu 

ve ~evkif edildi 
26 ceftcr sigara kağıdı ka

Çl1Cil8ktao suçlu Sarıyerli lsld
mın muhakemesi dün dokuzuncu 
:btioaa mabkemeıi:ıde :ı6rülmo,. 
tür. Maznunun in~~rlarına rağ-

içtimada kongrenin teşekkü· 
lüne sebep olan 1701 numaralı 
kanunda ticari, idari ve zıraı 
noktalardan yapılaca!< tadilat 
etrafında müzakere yapılm,ş, 
kanunun ilk dokuz maddesi 
okunmuştur . 

Neticede inhis~rlar hukuk 
müşaviri Hamit Beyin riyasetin· 
de bir komisyon teşkiline karar 
verilmiştir. Bu komisyon kanun 
üıerinde tetkikat yaparak lüzu
mu gürülen tadilatı tesbit ede· 
cek ve kongre umumi heyetine 
bildirilecektir. 

Jmruş para cezası verilmiştir. 

Gayri mevkuf bulunan islim 
tevl;ir. edilmi:tir. 
Serserlltkten moznun beş klf!\I 

beraet etti 
Nbbetçi üçüncü cc-za mahke

mesi dün Nihat, Veli, Mustafa, 
Si~o:ı, Hüsıey!n faminde beş ki· 
$İnin serserilik maddesinden suç· 
lu olarak muhakemelerini gör
müştür. Beş naznun d~ sa"alb 
ve yaşları kırkla elli aramndadır. 
fJihat, ev, bark, aile sahibi oldu
ğunu, sobacıhk 'l;;e dtVarcılak ya -

hğım zabıtanın, hakkında serseri 
rnu~me "esi tatbikini haksız bul
duğunu ıöylcmi:;tir. Mustafa, Be. 
yol:luoda bir kahvecinin yanında 
hizmet ettiğini, kuzu otlathğı sı
rada polia memurlarmın yakası· 
na yapışıp ''serseri,, diye kara· 
ko!a sürüklediklerini anlatmışhr. 
Veli, dıvarcı ve ev sahibi oldu
ğunu, Hüseyin sabahçı kahvele
rinde yatıp kalkbğını seyyar es· 
nafhk yaphğını, Simon da gene 
seyyar e!lnafhk suretile hayatını 
kazandıı$mı saylemişlerdir. 

u 

Neticede mahkeme, Müddeiu· 
mumioin talebi veçbile, zabıt va
rakası usulü veçbile taoıim edil
mediğiaden ıuç'.ularm beraatine 

tir, Rıza karpozu geri almamıı, bu 
yüzden aralar1Dda kavğa çıkmış 
bir aralık Rıza bir arkadatı ile 
bir olarak Koçoyu döğdüğO gi
bi elindeki bıçağı Koçunun sağ 
böğrüne saplamıştır. Koço yere 
yıkılınca Rıza i•in ehemmiyeti
ni farketmis, karpuzlarını bıra· 
karak kaçmııtır. Koço hastaneye 
yatmlmışhr, yarası ehemmiyet· 
lidir. 

Kaza neticesinde 
iki leci Hlllm 
Vesaiti nakliye kazaları son 

günlerde gene arttı. Dün gene 
bir çok kazalar olmuş, iki kişi 
ölmütfür, vak'alar şunlardır: 

1 - Şehir bandusuna ait oto· 
bös Zeytin bornunda çimento 
fabrikası amelelerinden Husreve 
çarpmış, ağır surette yaralamıt· 
hr. Hucrev kaldmldığı Ermeni 
hastanesinde ölmUştiir. 

2 - ÜskUdarda ahçı batı 
mahallesinde mektep sokağında 
oturan yüz başı mütekaidi Hü
seyin Beye Haydarpaşada su 
terazisi civarında meçhul bir 
kamyon çırpmış, yere dilşen Hü
st:yin Beyin beyni patlayarak öl
müştür. 

3 - Şoför Koçonun kullandı· 
ğı 1124 numaralı otomobil Al
\un komdan gelirken Büyük 
derede piyaı;a caddesınde Mu
rat isminde bir çocuğa çarpmış 

başından yaralamıştır. Mecruh 
çocuk Şitli etfal hastanesine 
yahrılmışllc. 

4 - HayğramlD idaresindeki 
1173 numarah ~tomobil Samat· 
yada 8 yaıaoda Fredik isminde 
bir çoeu&"a çarpmış, vucudiinün 
muhtelif yerierinden yaralamış· 
tır. 

Bir kız, bahk ~utarken denize 
dU,tU botuldu 

Anado'.u hisarmda körfez cad· 
deıinde oturan miralay mütekait 
Sabri Beyin manevi evladı Ed
remitli 12 yaşmda Hatiçe deniz 
kenarında bahk tutarken muv~
zenesini kayederek denize düş
müş, boğulmuştur Hatçen?::a cese 
di bir az sol'ra çıkarılmıştır. 

r:Jen cOrem sabit ııSrOlmüt ve 
hakkında beı ay hapis ve 6SO i lta Fon Papenin it batına 

~::;:i:~~!~::;:;::~.ind· ı Mealle'· · t Baberlerl 1 ' "' ):'il hır çok doıtlar edinme· .. 
tansa.da Almanya dostlu-

' :. hararet!i taraftarı tanın· ••••••••••••••-•••••llll~~-----~!!'l'!'!ml•••ı!ll'~b~l!'ll•9" 
~. ~yrı bır kuvvet temin lzmlrde feci bir Oıyarıbeklrde bir GUrillmem Ş r 

karar vermiştir. 

~. •dı. Papenin mükemmel 1 lllAk ld Geni' kardeşini Canavarlık daha 
.... ~ konutması, bolıevikli- n o o ~ 
~·;ır ~ ~Üflllanı olması da onun İZMIR, 25 - Dün civarda Ha· UldUrdU BOR, 25 - Koca Mehmet ma· 
~lQ;llı artırıyordu. cılar mevkiinde bir infilak olmuf hallesinde oturan Muhanem, kar· 

dtanyada mali te§evvütler, ve Şakir iıminde bir çoban parça DIYARBEKIR, 25 -- Bun.da deti on beı günlük ve erkek ço-
, ~ .. h~hranlar, Hit!er hareke- parça olarak ölmüttür. Şakirin kanlı bir cinayet olmuş, bir genç cuğunun batını kıyma bıçağile 

8
Ulliz111 tehlikesi, tamirat yerde bulduğu bir obüs mermisi· öz kardeıini öldürmii§tür. Katilin kestiği gibi diğer kardeşi Muıta-

t r" • · b ı k ismi Sabridir. Bir müddet evvel f d t hl'kel" urette y 1 ~ Unih nı hükumetini :zayıf nın arut annı çı armaia u~ra· ayı a e ı ' ı ara a· 
Sı).:ı ıraknlakta idi. tırken merminin patlaması üzeri· oburadan Adanaya giderek evl~n- mışllr. Bir buçuk saat sonra ya-

. • def 
1
harpler arasındaki kanlı ne öldüiü anlqdmıttır. Merminin mit ve orada yerleımitti. Sabrinin kalanan katil cinayeti ne için yap-j 

içı·, e er, dahili harp tehlike· parçal~ .o civarda uyuyan Yuıuf kardeşi Muıa geçenlerde kardeti· tığını kat'iyyen söylememektedir. 
lett ilahı kabil olmıyan bir ha adlı bırıaıne de raıtlamıt onu da ni ııörmek üzere Adana.ya. Jitınif, Çocuğun kesik başı bir dolap için-
b •• t':-'itti. ağır ıurette yaralamıttır. katilin baldızı Makbule Hammla de bulunmu,tur. 
~ ii!l bu tam§mııtır. iki genç bir müddet 
etilli d" ~mi~~er, Brüning hü- Kayınblraderlol sopa ıonra biribirlerini sevdiklerini an· Postuya taaruz 
~ Ufurınu~ ve sabık Va... •tdft dO r lamıılar, evlenmek istediklerini Bitlis, 25 - Bitli:S ve Mu, postaı1 
lciiııe atatenıiliterini iktidar e u r söylemitlerdir. Fakat Sabri her 11 Morh köyü civarında bir takım, 

"t~di ~etirırniıtir. BANDIRMA, 25 - Bandırma· nedenıe buna razı olmamıs ve ıilablı haydutların taarruzuna uğ- i 
it •liı tip~ı 0 rt.a boylu, yakı§ıklı, ya bir ıaat mesafede Kökmen kö- kardetini evlenmekten mene"'tmiı· ramıştır. Atılan kurtunlardan bi- \ 
~. 1 lakın, sevimli bir adam yü civarında Yusuf İlminde birisi tir. Fakat Musa Vf" Makbule Ha· riıi şoförün ağzına iıabet etmit vei 
b~ liitı B· kaimbiraderi Mehmedi feci bir nım bu sözü dinlememiıler ve bfr ıoför ölmüttür. Yolculardan biri-, 
•~etle dıırna,·kın haiz olduğu ıurette öldürmüttür. gün ikiıi birden Adanadan kaça· si de aiır surette yaralanmııbr. l 

'h İd en daha fazlaıile Al· Hayvanların tJmarı meıelesi rak Diyarbekire gitmiıler ve ev· Haydutlar posta çuv~llarını 1 

~d~r. •re etmekte olan dikta enitte ile kaimbirader arasında lenmiılerdir. karma karıtık etmitler, fakat jan-
~'''-'a le kavgaya ıebep olmuftur. Yusuf Sözünün dinlenilmediğine kr darmaların geldiğini haber alınca 

~iü:'_in ; .. 111 Yanında Vilhelm, kaimbiraderinin söz dinle~~!e: zan Sabri bunun üzerine Divarbe· hiç bir fey alamadan kaçmıya 
~ .. aı.L~nda H;tler, Papen ile rek hayvanlaı:ı tımar et~e~ıg•~ı kire gelmit ve kardefİ Musa:yı na· b-.Iamıtlardır. 

-._..;.._.111da bu günkü Al • ııörünce ıopa ıle Mehmedan uzerı· maz kıldığı bir 1111ada tabancaıile Biraz sonra ağır yaralı yolcu 
'taleşn kuvvetli adamı 0 • ne hücum etmİf, batına vurarak öldürmüttür. Katil kardeı y<ıka· da ölmüştür. Jandaınııılar ıerir-

layler duruyor. öldürmüıtür. Katil kaçmııtır. lamnııtır. • leri yakalamak üzeredir. 

Benzin fiatlan 
Benzin fiatları hakkında tica-· 

ret odası da tetkikata baıla· 
mıthr. Oda, bilhassa bir senelik 
cihan benzin fiatları temevvilca
h ile memleketimizdeki farkları 
tespit etmektedir. 

Zahire borsasında 
Yeni idare heyeti 

Dün zahire borsasında yeni 
idare meclisi seçilmesi yapılmıt
hr. Saat lt de başlanılmış ve IS 
de bitmiştir. 

Tacirlerin hemen ekserisi ıeç• 
miye iştirak etmişler ve reylerin 
taanifi neticesinde Furlun zade 
Murat, Habipzade Ziya, Balcıza
de Mehmet, Yayanzade Nuret
tin, Hacı Muıtafa, Nuri, Hancı 

zade Nuri ve Bur banett;n Bey• 
lerin seçildikleri anlatılmıştır. 

Bundan başka bu heyete ti• 
caret odası tarafından da iki aza 
seçilecektir. 

Şeker halA piyasaya 
çıkarllıtmadı 

rümrüklerdeki kahve, teker 
ve çayın ihracma ait kararname 
dün d~ gümrüklere teblii edil
memiştir. Bn itibarla piyaaaya 
hail şeker çıkmamııtır. Şeker 
buhrana eski vaziyeUni muhafaza 
etmektedir. Diger taraftan kon
tenjan harici çay ithaline ait 
kararnamenin tebliğ o!unduğunu 
yazmıştık. Fakat gümrükler baı 
müdürlüğü bu kararnameyi tat• 
bik mev:Ciine koymamı~hr. Çün• 
kü hem kontenjanda çay bulun· 
masa hem de eonteojan har.ci 
çay ithaline müsaade edildiği. 
nin bildirilmesi Başmüdürlüğün 
nazara dikkatini celbeylemiı, mes
eleyi tekrar veklletten sormuı· 
tur. 

Tiftik rekoltesi çok iyi 
ihracat ofisi bu sene Tiftik 

reko.temizin 40 bin ve yapağı 
re~ o1temizin de 45 bin balya 
olduğunu teıbit etmiştir. Bun
dan başka bu seneki mabıulJe
rimizin de nefaset itıbarile diğer 
senelere nazaran çok faik o!du
ğu anlaşılm.şbr • 

lzmlrden ihracat 
Son bir hafta zarfanda lzmir

den muhtelif yerlere 6648 ko
yüo, 2865 kilo hah 45 bin kilo 
palamut, 41 bin kilo üzüm ibrac 
edilmi,tir. 
Pamuk ihracatımız iri delil 

Haziran ayı zarfında pamuk 
ihracatımız durmuştur. Bu . . d ay 
ıçm e ancak 49894 lira kıyme• 
tinde 729 balya pamu'- .b . . . . ~ ı rac 
edılebılmışhr. Fakat yerl'ı 
'd sa.na-

yı e pamuk istihlikibmız gittik-· 
~e arttığı cilıetle barice fazla 
ıbra~at . yapmamakhğımız müs· 
tabsıllerı mUtkül mevkide bırak· 
maktad~r. Memleketimizden ıon 

(Lutfen ıayfagı ,evirlniz) 



Bir rman vatlsl 
Jzde. 

Jreıi}tzl "Valisi M. li'rançesko 1toso 
taıirnan şehıimtze JJetmt\*. 

•· ._ • bir :Mltarıidllllıle 
........ ,. \lth - """"""'° """""' u/lllJ,k w _, 
tlalMi ,. flt!lflla 

6etın, Jllil«I~ P.I .eomllnle f/li/er 
tarı1ıt nett11ıt burililtiltl tİatttrırınrm 
U•dtle (lftlllni, Nt ~Mtm. t'lr . ....... ,..., ,. ~ 
1IM1111a .-en,,._ BPMAl'lge ti• 
• uı...-. llnııdtı:.ı lfelıd a ,_,, 
ft:.IMı• • ıiıft: 6lr~--....,._ .-.r. 

...,, .... , ........ 'I .._._ .... 3"" ......... ,..,.. .... 
tlllll fs~n kalkan Gil* 
ıirketinin bir t.,1aıea~ Istrancı 
4atııt.prak ,._ .. , .. 4"tpl• 
cular ıre Fıanıız rasat memuru 
M, eu...et Cle ta.ymetli~ tay· 
yarecisi .,. •• ,. 1* ... ••ti
cetmcle ltmilftl. 

E;ı.ılki...., ilen tanlftClinlll 
:ııaflOltli lr--.ma me-.. bir 
.. lenk ..,..., Qi ....... 

cıiill•ılnr•an Wt mıtmıel • 
Jbya Beyin mezarına bS ı ı' ı• 
keflbllk iıtemipir. Fakat ..Wt· 
life ..Wedlillit elan fllp 18.,
... .... •'•akllat;I • rıı• ..... 

• th, ehlaa firke&afa W. 
tı,,eıelili, ..... mabelia• .
çelkeıı bu acakh de.w ..-. 
mltttıebeme 1ti.W FrDM ..-.. 
lelli, ~ 1'ltk rellderi • ~ 
• lltirer pl .. i 41aı•• dklat""9......... ......... •. 
IMır •hhtı.ua 'tlt'e, L,.r thı, 

,._ "'1tif • Hamal ..... ...,.~••iti.-. 
&zere ,ark .u&~.-.Je nıest yor -.., ,.~ ...... •• • 

~.1,'!'~ ~·11.- ,.,. tiğimiz ve Cidna pıiGetiffe ıcıat..
J"Jt.il-. -..,~p&dar ta· 111.11 m•l~e1 ~jidfbt. 
~-~ Ww ~ y. Bu ka4ıqba~ik -~ 
f.rlra11111 1'1Jflll ..._ .. luıkıa taiafiadaa ilMl...mfYetfe iaqa..; 

zabye w..,.a aakh karaı 

~er.Umiılir. Mnha••b aC:iye dair• ~ defta.darllk .bioulPa 
nakletliloc.ktiı. 

--ı....i •• _&...;...a __ ..1- •-a.t-!ı..a._9 lanmııtar • 
.....- .,...... • .....,....,. •a.au111n --...--..,.. ..... ,.u~u.1 ... ....._ 

•ı"f'nifr 411lıınq1 .. .. 
v ............. .. 

llltbilr ıJIMaılcı. el• talim...., 
.. 915 eeDC!llkttle • za••I ...... ,.. --- _.._..,.... 
plmif a\f' _,tt wmaın.._.. 
lla tefü-.atname bapf:D meile· 
a1 'beUu "° c1Jjer meııuata 
~ ıps;..1en ....... 
:.·llaac&a• ~· idua memu~ 

·!lllıaut. ~ Ye ~eıi c1e 

~km"k ftatları 
~tanbal belediye rifaaetindea: 

26 Temmaz Sa1ı gB.nDitden ın... 
bueıa ekme\ ~,SOJ n &•cata. 
(13) lnUuftur. ----
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Atilla ar da ~ağlôp ! 2: .. n:.~~evv:!923Reb!·s~vvol 

Son müsabakayı Amerikalı ar Fran· 
PA sız takımile yapacaklar 

Rrs, 25 (AA)~--=-----------
llııntıkaı • · - Davis kupa r Tenis şampiyonası maçJarr bugün ya-
~aıar g:~:ı~ÇJnın Uçüncü günii olan pılmış Çiftlerde Mersin ldman yurdu 
I<'on }\ merikalr Vine Alman teklerde Seyhan Spor k1übü şampi-
ın raınm 3-6 9 1 9- ' 

J> etmişti n , - ' 7 ve :.ı.s ntağ- yonluğu kazanmrşlardır. 
~re karşı ;~ u uretıe Amerilrnlılar 940 olf mklyadı Tokyoda mı 
ardır v C muvaffokiyct kazanmr~· yapılacak ? 

}{ e uına gU ti ~ 
tıpa elle . n nde:ı itibaren TOKlO, 25 (A.A.) - Halk halıha-

ltıı ile ça~:;!::·~~unan Fransız t:ıkr· zrrda Los AnjeJesdc 1940 ~cnesi oliın-
Gti7.tl b' ur.ere seçilmişlerdir. piyadınrn Tokioda yapılması ll;in açıl-

lllit aJtınt hnva oyunun, mü aft şe. mış olan propaganda ,.e mücadeleyi 
"e tribU 1 a cereyanını 1cshil <'fnıi büyük bir alaka ile takip etmektedir. 
ttılınu t n er halk tarafından doldu- Atletizm sporlnrındn seri t.erakkiler 
aJkışı:n ur. Oyuncul:t:r uzun uzadıya 
Cranıın mı lardrr. 11k Set'te Yon 
o ' gayet ··• . 1naıtu t muıiemmel hır o.} un 

göstermiş oJan olimpiyat oyunlarının 
Tokioda yapılmasının çok arzu ermek· 
tedirler. bitin • rr. l'tlumail<'yh ikinci .setin de 

cı oyun Bu işte önayak o!anlar, Jnpon pa-
Olınuştur punu kazanmağa muvaffak yıt.ahtının atletler.için Jazı molnn hü-
bGı.ı:k · nkat biraz sonra Yinc5 '"'( oyun ' tün tcshilatr cami olduğuna H orada 
11111 hatk unu oynnm~ğa \'C Alma- kalabalık ve meraklı halk küt!c·leri 
tihftı ın Şe\•k ve hl'yccanrnr trtrran 

"1: O.} murncchesinde aziın spor tcznhiiratr 
tol>la 'Unlar gö~tE>ı·mesine rağmen, 
b.. tını adet b' .. yapılabileceğine kanidir. 
"ol\d a ı.rer gulle şicldctil<' 

Cs~l"tneğe haşlamrı.tır. -----

0
---R--------

l'org:::~ 0 Yunda il,[ rakibin .ikisi rle .- B S A -ICllll 

ltıı§ t~ hu ~laimi göstermcğe haşla· 25 Temmuz 1932 
tfr, V areketıeri beta.et kesbetmiş·ırıı--------------
biraz ofn · Cramm, Arncriknlıy:ı karşı Nukut 1Sııt1sı 
A aıkı ...... t .. . ,.1 'lllterf]( ., "' go"tcrmış, maanın 11, ı,uruş Kurut 
tl"ad aır kendini toplamı ''e pek 1 efil~ ı•,.. 07,-

., e k 20 ı ı ransıı 172 - " ·· " .. 
br, te İ:;ilen bu eti 9.7 kazai1mı~· 1 s . er:ın 760 - t p zeta 16,-

50-ı ı Dolar 219,50 1 l\lnrl.: 
tirah 1 Zil Olİ 

llını 18 ta atten sonra Vines, '"on Cra- !~ :'.'~:e'ç h ~;:·- ı en o 

llıaç 1 k lllamile hi'ıkim olmuş seti \'C 20 drahmi 2~:; 1 : ~~~ar 
lı! lllannııştır. 20 r. lsv!çre 1!2ll,-k illa 1 ı çervoneç 

S!4.-
!12-
25,-
72,-

1 on n arıa Amerıknhlar nrnsrnda- 20 len 29,- ı Altın 
t>ı~ını tııaçta Prenn fJe ShiJeds çar- ı ı rıorln ss,- t :-.ıccıd ye 40,-

~ld ,~h.r •. tJk günde olduğu gibi Shi- 20 kuron Çek IN,-. __ ı _B_ıın_k_n_or __ 2a_J_,-_ 

930,-

lUrord ıy, bir formda olmadığı görü.I Cek fiatları tkap. sa. 16J 
~trııeın~· Alman hiç bir hata irtikap ! ı•arıs 12.03 Prağ ----ıs.9358 
"eıı 4'Ş. ve ilk çarpıı~malardan f tilJa. ı.ondra 757,;'.ı \'iyana 

'ı, 1 kını oynamı~tır. Prcnn, ilk seti NC\')"Ork 0.4i'15 i\ladrlt 
ı., l.:,, Uliııô 
vııı~ ı. '-1 ~eli &ott n •-"l'nmD.ıullc nıki· 
baıe l\atşı muka\'emet edemiyecek bir RrUkse 
t te) .\tina 
. ~lllarr llliş olan Shields, en kolay 
ijS!Uı karşılıyarnryordu. l\lnamafih, 

C'locne 
sorra 
Amcterdrı 

11.25 7 

ll,4005 
.-:u<ı-

2,4237 
(ı:!,54-

1.1:13 

FleTllo 
\'arşou 

Peşte 

Dulı:rcs 

nelgrat 
i\loskova Ve b:u Sette Shields kendini topJndr. 

bat~ &eti 8-6 kazandı .. Fakat istira.
1 fotltt il SOnra daima son derece an

ll:af ıa 0lnn Pre.nn, Ameriiı:ahyr ~2 

Esham 

şQ P ederek maçı kazandı. 
fll<IJ· halde Amerikalılar iki mu\'aC
llıaııı ete karşı üç mu\'aCCakiyetle Al· 

iş bant sı 
.Anadolu 
Reji 
Şlr hayri}c 

l1,20 1 
18 25 
4,05 

14,50 

Tramvay 44,75 
l'muml sigorta ı 1,2-
Bnm~tl _ 21,10 1 

Terkos 
Çimento Ar. 
Cnyoo dcy 
Şark dey. 

1 alya 
Şart m. ceza 
Telefon 

4.2584 
S,8841 
1.99-
4,2050 
3,99-

71),41)50 

29.3450 
um.-

2ll.-
9,30 

21,90 

2.75 

2,-
95-
15.55 ,\llt:r~ RaJip gelmfs bulunuyorlardL 

lcaıar, l'ikalılarla Da\ is kupası mıntı· 
Sıfıra maçı için ilk çarpr malarında ı 

istikrazlar 1 Tahviller 

~ ka 1 t. dahili 05.25 titr.. k l'§r beş mU\'ı.tffakiyetlC! adeta 
.o\ •qe Sark d. yollan 4 05 

lrııa 1 suretile mnğlUp olmu~ olan n. Mu\·ahhlde 5i?,50 
etıtıı n arın mahsur; derecede ternkki Gümrükler s.ıo 
0111 / 

01duk1arını kaydetmek muvafık 
~~it 

""o Aıt~ va teni lf&mplyonası 
~ 25 (A • .\.) - Çpkpr OV~'l 

Saydl mııhl 
1 ağdaL 
Askeriye 

4,25 
4,.50 

Elektrik 
Tramvay 
Tünel 
Rıhtım 

Anadolu ı 

• il 
• mümessll 

4,95 
5.-

19,:-S 
30,50 
30,50 
29,10 

GUn batışı 19,32 19,32 
Sabah oamllZ! 3,11 :l,10 
Oğlo 12.cıo 12,20 
tklndl J 6 17 16,17 
AkDffill .. 

1932 19,32 
Yatsı • 21,2? 21,'25 
lıruıak .. 24J 244 
Yılın geçtn l 201 ~02 

Günler' l 
Yılm kalan l 163 ı (i2 

GUnlert J ... ... 
HAV .A - DUn sıcal;lık ııznmt 25 asga1I 

l 9 derece olarak teshi t edilmiştir. Bııı;i!n 

rllzgtlr mUtehnvvU sUr-ıtıe csecl!k hnva l'k 
serlycUc nçı:k olacaktır. 

-'~---"--A_o_v~ugün] 
lSTANBUt. - 18 den 19 a ltıı.dar grn

mofon, 10,30 dan 20.31.l a kııdar Hnflz Ah· 
met bt}1n l~tlrnk!le R~. 20,SO tl:ın ::1 c kıı 
dar ~amotonln Clp<!ra, 21 den !!2 ye lrndar 
Kemal Niyazı bey ve arkada..,ııı.rı 22 <len 
22,40 a kadar orkestra. 

\Tt\'AN.; (517.2 •!1.) - 12.:,.) K"n.!:cr, 18,•0 
Pltık, 15 ?das!!d, lb,30 'Musiki \•e taı;aruıt, 21 
T'lyeıı, 23,50 Dnnıı p~rı,;aı ın. 

BÜ'KREŞ (894,2 m .) - 13 P111.~:. 1 l PIAlt, 
18 Hafit Romen muBi~iAi. 19,10 Knnc.;r, 20,40 
Pllk, 21 Romen muSlk!ıd, :n,15 :: l!"lu. 2Z,H5 
Orkestra. 

ROMA (441,2 m.) - ]~.::o PlAk, :14 Mu
siki, 18,30 Ş:ırlu, 18,45 Orltcstrıı. kor.EerJ, 21,45 
:Musiki, 23 Koruıor. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 1'.l Askcrl mu· 
slkJ, 12,15 Çocuklıı.r için, 13,05 Sc:aon!k or
ke3t.ra, 17 Konser, 18,30 K~r. 23 Çt;:cıı.n 

mus1klsl, 21 Konser, 22 Jaj. 
OSLO (1071,4 m.) - 19,4.5 Harnıoulk kon
ıscrl, 20,80 .Mu:ılkJ, 21 Or!cf':ıtrıı.. 22 Konser 
vo piyano konseri, 23.15 Tagannl. 

MOSKOVA (130i1 m.) - ıs Jfabl'r, 1:.'>.10 
Musiki, 15,40 Hava raporu, 17,10 Muslki, 
18,10 Mur.ıikl,' 10,10 Musiki, 2:ı.ıo Musil<i, 
22,55 Rotcr Plntz ... 
VARŞOVA (1411 m.) - 13.45 Plllk, 14,35 

PlAk, 16,10 Pltlk, ıG.ıo Pille, 18 Senfonik 
koruıcr, 19,20 Dana, 21 ı~onııer. 22 füınser. 
23 Dans, 23,50 Damı. 

PARtS (li25 m.) - 7,1:S Jlınntı.stllt, C',45 
ı..ruslkl, 13 Musiki, 20 Mtı~ahabc, 20,80 PIA.k, 
21 Konser, 21,40 Haber. 

Yarın 
V1YANA (5li,2 m) - 12,30 konser, 

13,40 pltlk, 15 pUUc, 17,30 konser, 20,30 as 
ltert lconscr, 22 musiki, 23,15 ko'lscr . 

BÜKREŞ (39f,2 ru) - 13 plilk, J3 kon· 
ııcr, 20,40 pllik, 21 ltcman konseri, 21,US lmn 
ser, 22,15 piyano koııı;crf, 22.46 hnbcr, 23 
pln.k. 

ROMA (441,2 m) - 18,30 plft.k. H kon 
ııcr, 18,30 tagannl, lS,4t'i konser, .!J,15 h:ı· 

bcr, 21 plıllc, 21,45 opımı. 
BUDA PEŞTE (li50 5 m) - 111,15 kon 

ser, 13,05 kon:ıer, 17 :nlll'§, ıs musi!d, 19,15 
konser, 22,45 piyano :honserı. 23,25 !llı:;nn 
nıuslklsl. 

osr..o (1071,4 m) - 20,so crlcblyat. 21 
plye.no ve keman, 23,Hi harnıontk ico:ıscrl. 

VARŞOVA (Hll ın) - 13,-15 pll}.k, H,35 
p!Ak, lG,10 plAk, 17,05 ıı:Ak, 18 lcoııscr. 10.20 
askeri musiki, 21,60 ı.oruıor, 23 dans, 2S,50 
dans. 

KÖNİGV'OSTER HAVZEN (1635 ın) --
7 jlmnıuıtlk, 7,lt'i konser, 11 hebcr, H l•on
scr, Ui ko03er, 17,30 koll8cr, lS!,65 pıtU:, 21 
musiki. 21,35 operet. :?·1 f:O dans. 

~ARİS (l72l'i m) :.!l edebt t:..f.laahnix>. 
21,46 konser, 22,80 orkestra. -----

.... gülüşlü kadın 1 Morla 

Yazın: 

Arsen Lopenln yeni bir macerası 
Tefrikı No: 1 

Loplan 

~srarenglz yara 
1 

~utri~ bütün teferrüatile ve en 
hır~~ hır noktasını bile müphem 
fı)~ı. .nı1. a.dan bir kaç sayıfada anla-

Banger Ornenle evlenip boşan· 
madan evvel tamyordu. Şato Vişi 
§ehrinden ancak 12 kilometre ka
dar uzak olduğu için, Elizebet Or
nen .daveti kabul ctmi~, öğle ye· 
meğıne gelmişti. 

- Bunun ici;; en ehemmiyetsiZ-bi; 
şey bile ;öyle~e, bu ~özler onun 
ağzından çıkınca hususi 1:-ir ehem· 
miyet alıyordu. Eeasen karşısıIT" 
da düşünmek bile kabil değiJdi . 
M~vi gözleri, et.li dudakları, teni
nin şeffafliğı, yüzüniin hiçimi in
sanı sarhot ediyordu. Sahnede 
bile sesinin fevk~lade gıcaklığına 
ve güzelliğine ra{!mcn evveJa bu 
emsalsiz güzelliğlle h~rkesi meş
gul ediyordu. 

oı ır. 

t • Fi1ı. k"k b · 1Qıt 
1 
k~a ı a, cinayet gayet asıt 

tliıeıe _ılde Yapılmıştı. Büyük ha • 
fiJal'\ eh· haber veren i:chlikelerden 
bulut fıç bir eser yoktu. Hiç bir 
"etın! •rtınanın kopacağını haber 
~hıe'ıYordu, ve ne de bir hissi Vuk t u ....• 

. Yemek pek neı'eli geçti. Misa
fırler! ~e§hur §antöze ho§ görün· 
n:ıek ıçın ayrı ayn nezaket göste· 
nyorlar, ona kıymetini takdir et· 
tiklerini hissettiriyorlardı. Sofra· 
da sekiz misafir vaı·dz. Üç çift ka
rı koca, bir mütekait cencral ve 
Marki Jan d'Erlemont. ' 

Daima sade elbiseler giyerdi. 
Hoş, bu tuvaletler pek şrk ta olsa, 
vücudünün tenasübü, hareketleri
nin ahengi, omuzlarının ha~eti 
içinde kaybolur, :nsan bu ilahi 
mahluk ile o kadar alakadar oluı
du ki, başka bir şey görmezdi. 

Elizabetin pek nadir elmaslar· 
dan yapılmış gerdanlıklan da 
vardı. Gözleri kamnştırarı bu taş· 
lara bir telmih yapıldığı zrunan, 
~antöz mahviytakıh bir sesle: 

Kadın, sadece miislcltli!: 111itlir, meı .. 
zuu etrafında lıararclli dedikodular 
yapılırken, tanınmış lrnmml uru.uzdan, 
Emine Saffet Hamnı. Ilalkcvindc 
"Ailcd<' geçinme sırları,. mcı•zulu hfr 
konferans verdi ı:e bu arada yukcırild 
balıscde temas elli. !Jiklwtc ljaycm 
bulduğumuz bu konferausm ba::ı kı

sımlarım takdim ediyoruz: 

"Muhterem Hallcevi konferans
lar tertip heyeti tarnfmdan söz 
:ıöylemeğe davet edilcliğim zaman 
intihap edilen cevzuun, her kadı· 
nm az çok ihtisası dnhilinde ol
masma güvenerek, esasen böyle 
bir mevzu hakkında cahil görün
meği de kadınhk gururuma yecli
rt.miyerek "hay, hay" demiş bu
lundum. Maksadım kimseye ders 
vermek ve akıl öğretmek değil, 
tecrübeye müstenit bazı mütalea
lar arzetmektir. 

Tek başına 
Senelerdenberi tek başına ol· 

dukça kalabalık bir ailenin müte
vazı bütçesi dahilinde ev çevirmi§ 
bir kadın sıfat ile karşınıza çıkı -
yorum. 

Ev idaresi, bütün r.ıiişkülatma 
rağmen dünyanın en zevkli işidir. 
Ev kadınhğında muvaffakıyetin 
başlıca sırrı evi, yuvayı benimse
mektir. 

Eskiden kadınlarm aile içinde 
mevkileri erkek me,·ldine nazaran 
daha dü§kündü. Kadın, kendi can 
yoldafma bir sözle yakın, bir söz
le uzak diye hulasa cc1ilen güve
nilmez, salıntılı bir vaziyetle bu
lunuyor, "erkeğin iki destisi varsa 
birini kır,, yahut "erkeğe 1-.amuru 
çiğ, eti pişmi! göster,, gibi esasla
rı oldukça muhik gösterecek mua
melelere maruz yaşarken bile niw 
nelerimiz tam tabirile "saçlarını 
süpüree ederek,, evlerini gün gibi 
geçindirirlerdi. 

Eve karşı vazife 
Cemiyet içinde kendisine müm

taz bir mevki verilmis kadının, 
evine karşı vazifesini ihmal etme· 
si affedilmez bir f!linahtır. Yuva
yı yapan dişi ku~tur. Evvela hu sa
hada vazifesini ba~aramıyan bir 
kadının başka gayeler arkasından 
ko~ması caiz değildir. Bir kadın 
için erişilecek mertebelerin, 1:aza
nılacak sıfatların en ~ereflisi bir 
ve tekdir. 

Kadınlık: bunu ekseı·iyetin böy· 
lece kabul ettiğim'! eminim. Bir 
aile kadınının idareden maksadı, 
para yetişmedi diye aile ihtiyaçla 
rını noksan bıralanak değil, nz pa 
ra ile akıl ve· emeğin imtizacı ııayc 
sinde bey gibi geçinmek imkanını 
temin etmek olmalıdır . 

Ev idaresinin ş rtlarr 
Bir evin makul ve muntazam 
~- -

ti ki, güzel şantöz)e bir an başba
şa kaldılar. Elizabet Ora:ıe~, Mar· 
kiyi hulyalı bir tavırla dı:-ı~ıyo~d~. 
Öteki misafirler, şato sahıbesmrn 
etrafında toplamnışlardı. Madam 
dö Juvel ise onla-:ın haşhaşa ka· 
lr§Jarına sinirlenmiş, rmrıldanı-
yordu: 

_ Marki boşuna yoruluyor. 
Ben Elizabeti kaç senedir tanırım. 
Aşıklara hiç ümit yoktur. Elizabet 
lakayıt bir heykeldir. Azizim 
Marki, haydi sen de bu taşa bir 
başını vur bakalım ... 

~· :(. 1(.. 

r! 

idaresi-. ,e bnşlıca şart, ne kadal' 
mnhdu~ olursa olsun, varidatın 
muayyen olmasıdır. Ölçüsü malum 
olmıyan bir yorgana göre ayak 
uazat.-mak marifetini kimseden 
beklememelidir. Binaenaleyh, her 
kadın ev idaresini cJe almazdan 
evvel burasını tesbit etmelidir. 

Ondan sonra me;scle, eldeki pa .. 
rayİ en semereli bir oureUe sarfct· 
meğe kalır. Kalabalık ailelerde 
bütçe müvnzenesini sarsmtısız ge· 
çirmeI( için idare bir clclen ol• 
malda baraber hane halkının he
sap i~lerinin vaziyetini bilmesi ve 
Türkçesi halden nnfomnsı lazım• 
<lır. Buna misal olarak başıma ge• 
len bir hadiseyi anlatayım: 

Sir boyram gUnU 
Bir bayram günü yedi ve sekiz 

yaşlarındaki ilci kızımla süslü <>'" 
yuncak ve hediyelik eşya satan hir 
mağaza camekanı önünde dur• 
muş, küçüklerin her beğendikleri 
şeyler hakkındaki mülahazalarını 
dinliyordum. iki küçük baı biribi 
rine yaklaştı, şu sözleri işttim. 
"Kardeşim pek beğendiğimizi bel .. 
li etmiyelim annem bizim istedi• 
ğimizi almak ister, alamazsa üzü .. 
lür. Sonra alruınıyacağı da belli. 
Çünkü yeni göçettik.,, 

Annelik değil mi, <lah& bu yaş• 
ta en basit heveslerinden bile ih .. 
tiyatlı davranmak ihtiyacım öğree 
nen kızlarıma karşı kalbim sızla· 
dı. Fakat madamki hayat bize de• 
ğil biz hayata uyacağız, ~iiçüklük· 
te makul düşünmeğe n!ışmak sure• 
tile sonradan sukutu hayale mahal 
bırakmıyacak bir zihniyet iktisap 
ettiklerini görmekle bir teseUi 
duydum ve birden hayretle far
kettim ki, muhtelif yaştaki altı ço
cuğumdan hiç birisi şimd"ye kadar 
bir kerecik olsun Lenden bir §ey 
istiyerek beni reddetmek vaziye· 
tine koymamış, her zaman elim
den geleni yapacağımdan emin o• 
larak ilk hareketin benden olma• 
sını beklemİ§lİr. 

Tevazu ve mahrumiyet 
Mütevazı ya§amak, malırumi· 

yetle yaşamak değildir. En basit 
vesaitle idare edilen bir evin pek 
fazla külfetle yaşıyan bir ailenin
kinden daha az rahat ve cazip ol• 
maması için sebep yoktur. Asude 
kalp ve dimağ ile girilen odada, 
temiz ve tertipli olmak şartile İ· 
pek veya bas.ma döşemesinin far• 
kı pek nisbidir. Elverir ki her kö• 
§esinde o kadının eli dolaşmış ol
sun. Bugün az masrafla zarif şey 
ler tedariki çok kolaylaşmış, eski
den mutlak takım halinde alınma 
Si adet olan eşya yerine artık gefi 
§İ güzel seçilerek zevk ile uydurul 

(/,;iJ.tfcn sayıfayı çeviriniz) 

-=-Ne manzara! Bızim zava11ı 
sahne dekorlarını dütünüyorum 
da ... Sallanan perdedeki titrek du· 
varları ve ağaç gövdelerini .• Hal• 
buki bir de bu tabii dekorda oy· 
nandığım tasavvur ediniz .... 

Madam dö J uvel fırsatı kaçır
madı: 

- Elizabet, dedi, size kim mi. 
ni oluyor .. Madem ki salme lıoşu• 
nuza gitti ve siz de buradasınız .. 

- Öyle amma, bu namütenahi 
likte ses ltaybolur. 

Jan d'Erlemont müdahale etti: 
- Sizin sesiniz değil. Hem bu 

güzel anı bizden esirgemeyiniz. 
Elizabet gülüyordu. Mazeretler 

arıyor, el ·aftan kendisine yapılan 
ricalar içinde çırpmıyordu: 

-.-. Hayır, diyordu, hayır .. Böy 
le aoylemekte hata ettiğimi anlı
yorum .. Hem bu tnblonun içinde 
kay2oluyorum .. G~Wnç olurum .. 

<l, k~iaya ıahit olanlar arasında 
~tıdi§e b~İ en küçük bir şeyden 
() liadia~ e .~lınemi§lerdi. 

\>ern . §oyle oldu: 
h~llda ~!la!etindeki VoJnik şato· 
l 1t Öğl 0 •Yo ve Madam dö Juvel 
ll~tdr. O ~erne~i ziyafeti veriyor· 

Marki kırk yaşlarında kadar 
gayet güzel bir erkekti. Kadınlar 
yanında büyük bir ma\•cıffakıyeti 
vardı ve bu noktadan p~k meşhur
du. 

Elizebet Ornen etrcıfmdan ya
ğan iltifatlarla hiç me~gıı) değil
mif gibi görünüyor, böyle sözlere 
alışlun olduğunu gösteriyordu. 
Maamafih, herkesin kendisi hak· 
kındaki sözlerine ve ııitclyi~lerine 
ayn ayrı cevap veriyordu. 

- Bunlar, derdi, sahne elmas· 
ları .. Vakıa gayet İyi lz.klit edil~ 
mişlerdir .. Bunu tasaik ederim .. 

- Hakikaten öyle neredeY.se 
sahici diyecektim ... 

Şatonun önündeki taraçada o
turuyorlardı. Misafirlerin ayakla
rının dibinde derin bir bahçe u
zanıyor, günetin ziyası altında ye· 
~il çimenlerin tarhettiği çakıl yol
lar uzanıp gidiyo~·lar ve nihayette 
eski şatodan kalan ha· nheler, ka· 
le duvarlarına r.ıkan ve yer yer 
sarmaşıklarla örtülii yılankavi ke
~i yolları görülüyordu. 

Manzara pek güzel ve haşmet· 
li idi. Zira, bu harabe yığının ar· 
kası müthi§ bir uçurumdu, ve ni· 
hayelte bir sel akıyordu. Elli met
re derin!ikte olan bu ucurunı sa· 
toyu hemen hemen çepÇevrc sc;a. 
rak, ona, tabii biı hudut çizerdi. 

ı 8:1tat. mukavemeti azalıyordu. 
M:l.~ k_ı eln:ıden tutaralt onu götıir 
meK ıstedı: 

1t Riin Run Aguatosun (13) ü idi. 
I bit ~ §alo salıipleri, Vitiw 
~ CSı ~ı· •ermi, olan meşhur 
b ! erdi Mebet Orneni, davet et· 

t Orn~n· ad.a.m dö JuveJ, Eliza· 
11 fundi ismini taşıdığı Elizabet harikulade güzeldi. 

- Ben de ... llk gördüğüm za· 
man öyle zannetmİ§tİm ... 

:t- !lf :1-

yemekten sonra, Marki d'Erle· 
mont o kadar biçimli hareket et~ 

Elizabet bu manzaraya bakarak 
dedi ki: 

-- Geliniz, size yolu göstere • 
yim .. (: e!iniz, bizden bu 7..c. ·ı ki esir 
t;emeyu.12 .. 

Eliz?-bet bir an tereddütten 
-;oma 1·.lh8:yet kararını vereli ve: 

d 
-b l'ekı, dedi, lı,,, abeiere ka • 

ar aııa refakat edini·z. 
( Dcrnm ed crc•k) 
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muı perakende eşya kaim olmuş· 
tur. Ev ne kadar hevesle tertip e· 
dilirse evin erke~ini evde alıkoy
mağa o kadar yardım edeceğin-

den tasarruf noktai nazarından bu
rası pek mühimdir. Fakir, zengin 
her Adem oğlu evine döndüğü za· 
man hakkı olan hos rnuhiti bul· 
mazsa bu ihtiyacıni tatmin için 
kahveye, klübe ve bara gider. Ha
nımın iyi giyinmiş olması sofranın 
biçimsizliğini, tırnaklarının cilası 
yemeklerin yanık kokusunu veye 
aynanın tozunu unutturmaz. 

Kamelra yerine papatya ! 
Vazonun içine kamelya koymı· 

yorum, diye papatyayı istihkar et· 
memeli, komşunun inci gerdanlığı 
var diye Eskişehir boncuğunu du 
dak bükerek karşılamamalıclır. 

Bu yalnız ziynet eşyası için de 
ğil, yemek için de vardır. Bir ye
meğin turfanda malzemeden ya -
pılması ıart değildir. Beş, on gün 
sonra nasıl olsa ucuzlayıp sofraya 
gelecek olan bir yemek için aile 
bütçesi sarsılmama1rdır. 

Yemek listesi tertip edilirken 
sıhhi ve mugaddi olması gözedi
lecek esastır. Sıcak mevsimlerde 
tereyağının en iyisi bile muhafaza 
edilemezken adi cinsini alıp evde 
buz tertibatı olmadıı;ından dolayı 
ziyan edeceğinize yağlı peynir a· 
larak aile efr~dım pekala besler
siniz. · 

Yemek pişirmesini başlı başına 
bir angarya yapan. bu yüzden e
vin sair işlerini ihmal edenlere a
cırmı. Fakat aklım ermez. Mut
fakta hava gazı yoksa kömür ye· 
rine petrol gazı ocaklarının kulla
nılması hem daha kolay, hem de 
istenildiği zaman söndiirülebilme· 
si itibarile daha idarelidir. Y emt;k 
faslını mümkün olduğu kadar ıs· 
gara ve tavada kızarmış etlere, 
kavrulmamış yağ ve soğanile be· 
raber tencereye konup hiç susuz 
pişmiş sebzelere, inhisar ettirmek 
çok münasiptir. 

Hizrnetçislz evlerde 
Hizmetçisiz evlerde ev kadınına 

oldukça serbest vakit bırakmak i-
çin işlerin büyük kısmım sabah
tan hazırlayıp bitirmek lözımdır. 
Ev işleri yüzünden bunalıp kala· 
rak dünya ile alakasını kesmek 
beceriksizlik alametidit. Orta halli 
bir aile kadını her işini tanzim et 
tikten sonra makul bir hat dahilin 
de giyinip kuşanarak sokağa da 
çıkar, misafir de kabul eder, hayır 
cemiyetlerine de aza olabilir. 

Çocukluluk buna mani değildir. 
Yalnız parasını değil, işinin ve ço· 
cuğunun da hesabını saat gibi tan 
zim eden her kadın her şeyden 
nasibini alarak ya!}amak hakkını 
haizdir. 

Kopan kıyametler 
Geçenlerde, bize müstehlik di

yorlar diye kıyametleri kopardık. 
"Ne demek biz de çalışıp para 
kazanmıyor muyuz?,, dedik evet 
doğru ama bizim çalışmamız her 
zaman erkek çahsması gibi esasla 
ra istinat etmiyor. Evine baksın, 
bakmasın, çalışan erkek umumi· 
yetle mutlak bir kaç ai:ıı; doyuru 
yor farzedilir, ekseriyetle de böy
ledir. 

Çalışan kadınlar içinde ev, 
bark beslemek mecburiyetinde o • 
lanlar azdır. 

Askeri fabrika
lar i U\n ları 

Askeri san'atlar 
Mektebine 

Kilo 
2600 
5000 
900 

1300 
400 

1000 
:oo 
10 

200 
o 
o 
o 
o 

1000 

Muhafız 
EöUlğüne 

KiJo 
O Şeker 

200 Yerli pirinci 
O Şehriye 
O Sade yağı 
O Sabun 

350 Nohut 
O Kuruüzüm 
O Çay 
O Reçel 

300 ~u'gur 
200 Kurufasulya 

60. Sirke 
800 Gaz 

O 1uz -ıo 6 Kalemdir 
Aıkeri San'atlar mektebi ile 

Bakır~ öy Barut fabrikaları Mu· 
hafız cölüğü efradı için balada 
yazılı erzak alınacaktır. 11-8-932 
perşembe günü saat 14 te mü· 
nakasa yapılacaktır Talip olan
ların; şartnameleri görmek için 
pazarlesl v~ perşembe günleri 
öğJeden sonra ve münakasaya 
iştirak etmek için de 11·8 • 932 
de Tophanede Askeri fabrika
ları yollama binasmrla satın al
ma komiıyonuna müracaat er· 
lemeleri. (3423) 

• • • 
Müesseıemiz in~aatta ve be

ton işlerinde ~ullamlaca1i 13, 
16, 21, 24, 26 mm. lıutrunda 
yuvarlak demir çubuk imaline 
ve sipari~ knbulüne bnş1amışhr. 
Fiatlar piyasaya nazaran mutedil 
ve ucuzdur. Sipariş vermek ve 
izahat almak nrıu edenleriu A~· 
keri fabrikalar umur:ı müdürlü
ğü::ıe tahriren veya bizzat müra· 
acatları. (3487 > 

Frarısada müthiş 
Bir cineyet . 

Paris, ( Hususi) - Franaamn 
Never şebirinde müthiş bir cinö· 
yet olM uş ve bu cinayetide bir 
genç kız yapmıştır. 

Yetmiş beş ya~larında bulunan 
Lemuao evvelki akşam 19 yaş-

larındaki Avna Neligosek ismin
del:i hizmetçisinin hücumuua ma
ruz kalm19tır. 

Sırp olan bu kız hanımına bir 
bnlta ile hucum etmiş ve onu 

tam yirmi bir yerinden parçala
yarak öldürmüştür. Cinayeti yap-

tıktan sonra Avoa gidip rahat 
rahat uyumu;ıtur. ertesi günü ise, 

cinayet meydana çıkmca itiraf 
etmek istememio, şüpheleri ken
disine kur yapan bir gencin ü
zerine atmak istemiş, fakat ni· 
hayet katilin kendisi olduğunu 
söylemiştır. Fakat kızdan bundan 
başka söz almak kabil olma
mıştır. 

Cep harçlığı olsun, kocama 
ve babama bar olmıyayım tuvalet ı 
masrafını kendim tedarik edeyim 
gibi sebepler gösterenler çoktur.: 
Şu halde ancak 5ÜS için çalışıp ela! ispanyada bir Arap 
gene bir erkeğin ekmeğini yiyen M kt bi 1 f 
üstelik bir de kendi keyfi için ev e e açı ıyor 
deki vazife~ini bırak1p da başka MADRIT, 25 (A.A.) - l\laarif na· 
bir aile reisinin minnetle kabul e· zırı, Gırnatada Arapça tahsili için bir 
deceği bir işi benimsiyen kadın mektep ihdas edilmiş olduğunu ve bu 
her halde gene müstahsıldan ziya mektebin resmen açılması merasimi• 
de müstehliktir. 

nin ilim alemine meıtsup 200 den faz
Yanh• ,eyler 

Ja münevverin ve frak kralının buzu. Hele aldığım ~u aylıkla evime 
bir hizmetçi tutayım, işimi gör - rile gelecek Eylul a}, zarfında icra e-
düreyim hesabı kadar yanlı! 'ey dileceğini söylemiştir. 
yoktur. Bir evde, hic kimse o c - 1============== 
vin kadınının yerini' tutamaz. Za şünerek kıymeti bilinmelidir. Ma 
ruret olmadıkça kadın evinden dem ki müstehlik s1fatını o kadar 
ayrılmamalı ve evini hakkile ida- mezmum görüyoruz, gerek kendi 
re edip ailesine !carşı borcunu Ö· gerek beraber yaşadığımız kimse 
diyebilmek muvaf fakıyetini başka 
bir sahada ihraz edebileceği şe _ lerin istihsali semeresini akıl ve 
........ değiımemelidir. Anahk gönlünüzü bir araya katarak hüs 
ve ev kadınlığının her arzu edene j nü idare edelim de varsın isti yen 
kısmet olan nimet olmadığını dü- tenkit etsin. 

GENÇLiK 
1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.-.•••••••••••••••••••••••••••••••••••n•-•••••••••• 
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Amatörlerden : 6üner Hanım 

Güner Hammla konuıtuk : 
Sahneye ne vakıttanberi çıkı· 

yorı:ıunuz ve hayatınız hakkanda 
biraz malum:ıt verir misiniz? 

ilk sahneye ne vakıt ve nasıl , 
ç ktım bu sualin cevabını ben 
bile henüz tespit etmi~ değilim. 
Yalnız dü~üncemde beliren silik 
bir hayal var. O da bundan yedi 
sekiz sene evvel İptidai mekteptQ 
verilen bir müsamerede salıneye 
çıkl!lıt-tım. işte g5zlerimin lSniln$ 
gelen ilk sahne bayatı.,. 

O gün oinimini bir kızdım. 
Mektebin salonunu dolduran ke
ıif bir kalabalık vardı, heyecan• 
dan yüzüm kıp kırmızı olmuşta. 

Çok alkışlandım. Bundan sonra 
gerek ilk gerekse orta mektepte 
temsil edilen küçük piyeslerde 
en mühim rolleri ben oynardım 
ki bu beni sahneye daha çok 
beğlardı. Nihayet bundan dart 
sene evvel Topkııpı Gençler mah
feline yaııldım. Fakat muhitin 
tesiri gerekse ailevi oebeplerden 
dolayı burada sahneye çıkmam 
bir az uüçleşti. Halbuki ben sah
neye çıkrrak için adeta can ntı. 
yordum Netekim bu oldu. Ge
çen sene Cumhuriyet gençler mah· 
felinde oynanan şarkdı bir ko
medide ufak bir rol aldım. Arkn
daşlanm beni çok beğendiler ve 
Sesimin müsait olduğu hep 
şarkılı eserlerde oynamamı söy
lediler. O günkü heyecanı size 
anlatamnmJ Heyecanı el'an his
sediyorum nahnede aaoki bir 
başl{a "Güoer,, vardı oanki ben 
o kız değildim kalbimin müthiş 

çarptıiını hissediyordum. Bun
dan sonra uKarmbk:mşık,, isimli 
şarblı komedide mühim bir rol 
aldım bu eserde mahfelde çok 
takdir edilen ve herkes tarafm
dan sevilen Güzide Hammla kar· 
şıhkh oymyorduk oyunumuz bit
tiği zaman çok aHuşlandık o gUn 
salon çok kalabalıktı. Bravo Ye 
alkış sesleri bizi adeta sarhoş 
etti. işte bende sahne hayab 
böyle başladı ve gittikçe daha 
ziyade alevleniyor trajdilerden 
ziyade komedi oynamasını ıevi· 

yorum ve komedilerde 4aha çok 
muvaffak oluyorum. 

- Hiç bir.ıey yazdınız mı? 
- Şimdiye kadar "Son ümit,, 

"ilk tablo,, isimli bir perdelik 
iki piyesle "Kendi mahn gibi,, 
şarkıh bir de komedi yazdım. Bu 
sene bunlar mabfelde oynana• 
caktır. 

- Darülbedayi ve amatör ar
kadaşlarınızdan kimleri beğenir
siniz? 

- Darülbedayiden Neyyire 
Neyyir ve hrrçm kadın ro'lerin
de Bedia hammla TalAt, Behzat, 
Hazım Beyleri çok beğenirim. 
Amatör arkadaşlarımdan Sabihi 
Selahattin Şadan Bedi Yusuf 
Behzat ve Hulusi Beylerle Güzin 
Hamını komedilerde ise Ali Züh
tü Nurullah Kazım Enver ve 
Vahdeti Beyleri çok takdir ede· 
rim. 

Memleketimizde yeni b:u;hyan 
operet hakkında fıkirleriniz? 

Memleketimizde operet yeni 
başladığı halde hemen hemen 
çok ilerlemiştir. Şimdi her tiyat· 
ı oda şarkılı eser!er oynanıyor 

halbuki bir kaç sene evvel öy
lemi idi. Hanıi tiyatroda hanıi 

~ .. 
GUner Hanım 

sinemada bir haile, bfr facia 
oynamrsa herkes oraya koşardı. 
Şimdi ise halkın ruhunu operet-
ler şen komediler okşuyor. Öy
le zannediyorum bir ik: seneye 
kalmaz operet salgmhğı yalnız 

lstanbula değil Türkiyenin her 
tarafına dal budak aaracak. 

- Filim artisti olt!lak istermi-
siniz fikriniz? 

- Öyle bir sual ki az·zım, 
insan hiç filim artisti olmak is
tems mi? Tabi isterim en büyük 
emelim budur. Fakat bu gidişle 
galiba filim artisti olamıyacağız. 

Ne z.-man Türkiyede fılim sa· 
nayi yükselir ve am::ıtörler tak. 
dir edilirse bende o zaman filim 
artisti olurucı 9iodi am\ör ohu·ak 

çahşma~ta daha büyük zevkler 
duyuyoru!!I. 

Melih Nazmi 

Akademide 
Mimari şubesinden bu sene 

bef _genç mezun oldu -

Mimari şubesinden birinci çıkan 
Retat Bey 

Bu sene güzel sanatlar aka
demisi mimari şubesinden mimar 
Ernest Eğel Beyin yetiştirmiş 
olduğu talebelerdeu beş kişi me· 
zun olmuştur. Bu Efendilerden 
Reşat Bey çok güzel eserler vu
cude getirmiş birincilikle mezun 
olmuştur. Bundan başka Ihsan 
Ziya, S'lat ve Nazmi Beylerde 
mektebi muvaffakıyetle ikmal 
etmişlerdir. Kendilerine yeni mes· 
tekleri sahasında muvaffakıyetler 
temenni ederiz. 

DAVETLER 

Gençler Temaşa gurubundan: 
Önümüzdeki perşembe günü 

saat 20 de Sultanahmetteki klU
bümüzde u'Ylumi bir toplarıma 
yapılacaktır. Bütün arkadaşların 
tam vakitte gelmeleri rica olu
nur. 

Rakı ve 
Futbol! a' 
Geçen akşam bir sÜD;~~t :rıÔ' 

ğünfine gittik. Sünnet duguD oirı 
bilirsiniz. genişçe bir babç~at" 
bir köşesinde iki karyola.. o
yolalarıo içinde ikişer sünne~ ~ik 
cuğu.. Diğer köşede altı kış\, .. 
bir ince saz takımı.. Karşı '/• 
rafta bir hokkabaz masa••··· }<a" 
sonra sağda, solda, öode, ar da" 
da, kıyıda, kenarda bir alaY aıı 
vetli ve davetsiz misafir... J 0 • f• 1 • t b"A kaol ' mısa ır erın a ıı yarısı .~ , .. 
yarısı erkek... Ve gene tabii k• 
larak kadmlar bir tarafta, erke kİ 
ler bir tarafta karşıhkh mef ııJ 
almışlar. Kadmlann önleri b~se 
boş, erkeklerin önlerinde ~et 
her altı kişiye bir maıa isa. e 
ediyor. Masalaların üstünde ~ışt 
fişe rakılar, tabak tabak meze e.ç 
bardak bardak sular. Artık 1

0 
babam iç, sünnet çocuklarıll~ 
şerefme bu sıcakta dayan baba 
rakıya dayan! . • ıp 

Erkekler durmadan rakı ıÇ 
meze yiyor, karşı cihetteki ~a: 
dmlarda muttasıl bunların içişıol 
yiyişini seyrediyor. 

Dehşetli sıcak, dehşetli rak\i 
dehşetli meze... Bu üç dehşet. 
şey bir araya gelipte gece yar~ 
larına kadar devam ettimi s1

.' 

s7yredin . artık sabahleyin o •;: 
nırlerdekı, o kafalardaki ıe 
zeleyi! Fak at, merak etmeyin ° 
dehşetli sıcak gecede o kadsf 
dehşetli rakı Ye meze ile gof: 
delerini dolduran ve beyinlerİP~ 
kavuranların içinde diye bılirı~1 

ya bir genç vardı, ya iki •• J)ı' 
ğerleri kamilen orta yaşlı ve ço~ 
yaşhlar teşkil ediyordu. Aceb• 
sünnet düğünü yapılan bu se[l]t' 
te bu bir iki gençten başlc• 
genç yokmiydi, yo\(sa o civarı~ 
gençleri o gece oradan uzaK t11 

semtemi göç etmişlerdir. Hayır: 
Hayır! O mahallenin genç·er' 

düğün gecesi yine hep o mahal" 
lede idiler. Fakat bunların bel"' 
ıi de düğün bahçesinin alt ta
rafmdaki meydanlıkta gece f u~İ 
bol oynıyorlardı. Gece futb 0 

oynanır mı? Diyeceksiniz? Ge~e 
değil bu mevsimde gündüz bıle 
oynanmaz. Lakin o mahalle genç• 
lerinin o sıcak Ye karanlık gec~ 
de mevsimsiz Ye vakitsiz futbO 
oynamaları düğün bahçesinde 
oturup küpleri devirmekten da" 
ha çok sıhhi idi. 

Adana da 
Gençler " Bizim amatörler 
yurdu,, namında yeni bir 
teşekkül vUcude getirdilet 

Adana muhabirimiz yazıyor: 
Burada heveskir gençler t•" 

rafından tiyatro hayatına karŞ• 
gösterilen büyük rağbet ötede": 
beri malumdur. Ve zaman ıa t 
man da bu gençlerden vüc'1 
bulan ve muhtelif isimler tat!j 
yan tiyatro birlikleri bir baY 
de temsil vermişlerdir... , 

Son zamanlarda tiyatro ha~• .. 
tında büyük muvaffakiyetler ~öl0 terecekleri kuvvetle ümit edılt,, 
bazı gençler tekrar bir te,~OS 
büste bulunmu11aıdır. Ve 0Bııd 
amatörler yurdu,, ismi altın.' 
yeni bir teşekkül vücude getıt"' 
mişlerdir. 

"Bizim amatörler yurdu,, od 

teşki\ eden gençlerin başı~'!! 
A. Faik Bey ve bir çok kliJr · 
terde sahne nazımh&'ı yapıı>~! 
Ezber Zeki Bey bulunmaktad• r 
lar... Ünümüzdeki son baba, 
mevsiminde temsillerine başlıff, 
cak olan bu yurtta ilk de 
olarak Ahmet Failr Beyin ı• ld~U 
sum insanlar,, piyesinin teıı>5' 
için çahşı ' maktadır. t 

Adanada yeni açılan geoçlt .. 
temsil yurdu da faaliyetle çabf 
maktadırlar. 
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ihracatı,, ithalitından _ çok 
~ge de • · k 1 

olan tek limanımız 
it ... · nızı ıyı arına yas lanan ..... ır t .b. 
ftr f arı ın her devrinde büyük 

t Ve b .. " k 
ıııu t uyu vakar ifadesi ol · 

ş ur. Iım' k d. . . latt ~. ır a ım tarı hın an· 
ıgı bi 

ın· r servet menbaıdır. iz. 
~ kıra 11 d . ha•· k yo arı enız yollarına 
ıs:un en '-

Yolı şaradan gelen kervarı. 
arının .. h y munte asını teşkil edi· 

Otdu On . . G 
lu Lı· • un ıcın arbi Anado· 

11ırıt v ç· k hay ti e ın ervanlannın ni· 
e end · ~· h •at ıgı sa alarda faik bir 
ıyette bulunuyordu. 

Deniz il ra yo arıcın emniyetle ka· 
d Yollarına hakim olduğu devir• 
e de 1 . •e k zmır refahın, çalışmanın 

ald azancın bir membaı halin' 
l, .. 

· bir kelimedir. Bizzat lzmir lima• 
nı bu şerefli sıfatı taşımakta 
yerden göğe kadar haklıdır. 

b:mir limam etrafındaki iktı
ııadi rabıtalarla Ege denizinin 
en faik, en kuvvetli bir limanını 
teşkil etmektedir. 

lzmir limanı Türkiyenin ibra· 

catı ithalatından · pek çok olan 
yegane limanıdır. 

lzmir bu sıfatla Türk iktıs:ı· 
danın da bir sempol~dir. 

lzmir = Milli ildısat ! 

Jiıı~etekim Lidyanın tarihin di-
11ııh en bir türlü düşüremediği 
l'U tef • 

uflzel Jzmlrden-blr manzara: Bahribaba parkı 

lzmirio iktısadi kıymetini itiraf 
etmeli bazı siyasi had·seler za
man zaman geçirmiştir. Hudut· 
ların geçirdiği istihaleler eie de· 
nizindeki askeri hareket imkanları 
şüphesiz ki lzmir ikhsadi faali
yeti üzerinde müessir olmaktan 
geri kalmamıştır. Fakat bütün 
bunlara rağmen lzmir garbi Ana· 
dolunun genİf hinterlintlı meb
zul Ye mütenevvi zırai mabsullti 
bir parçasıdır. 

fıd ~ ını garp An::ıdolu!lunon ta-
d 

1~1 tabit hazinelerin bolluğun-
• ıdi, 

\ta Garbı Anadolu iklim şartları, 
'" ara · · I ~·nın ovaları yamaçlarına 

•arak b'I . . 't'b ·ı ti sa ı e ınmesı ı ı arı e 
tai ist·b . h . ı· t. ı sal ıçin en e emmıyet ı 

oır •ab 
ayı teşkil etmektedir. 

Bu sabada nufus kesafeti öte
d en beri oldukça yüksek bir se
viye göstermekte idi. Bugün de 
garp anadolusu aynı vasıflarla 
tebarüz eder. 

lzmir bu g~niş sahanın en tabii 
ihraç limanıdır. 

lzmirin bu hususiyeti oradaki 
demir yollarının boJluğunu,mall ve 

iktıaadi mUesseselerin çokluğunu 
temin etmiştir. 

Bu vasıflarile lzmir Türk va
tanının en mühim ihraç sahasını 
teıkil etmektedir. Yolların vazi
yeti, iktısadi hareketler, ziraat 
kabiliyeti, nfifusun kesafeti garbi 
Anadoluyu lzmir limanıaa· ıımsıkı 
bir surette bağlamaktadır. 

Gazi izmirin yıllarca beklediği bir idealdir l 
Fikir ve hüriyet mücad0lesi 

. -. yotiında • • 
zmırın hizmeti 
ir lzmirli geçenlerde Anka

rada Kara oğlan caddesinde Ma
arif kütüphanesi önünden geçer· 
ken camekanda "Hitlerizm,, ki
trtbını g~rmüştü. Yanındaki di
ğer bir lzmirliye dedi ki : 

rliiilırden l:iatfka bir manzara• -HUl<Ometm·eydanı-
te!:ttıirde fikir ve hürriyet ce- Münir Beylec gibi zevat sayıla 
1>,,1°1 Suttan Hamidin cülüsile bilir. Ve bu mezunlardan batka 
Yer ar. Memleketin cojrafi vazi- yetişenler, bir çok meçhul hürri-
doıı •e hinterlind itibarile Ana- kyet Kahramanları da vardır. 
•t ~un Garp cepheıile irtibatı İdadi mektebi açıldığı zaman 
ltıG Vrupa ile daimi ve ticari yukarıda iıimleri geçen zevattan 
•e Oaıebeti ve fikri alakası nur bilhassa Tevfık Nevzat fikir ha-
~i, ~ulnıet tecellilerf nde bariz in- reketlerini idare edenlerin pişu-
E lara vesile olan amillerdendi. varlarındandır. Mahmut Esat ile 

~tl~ki .. •nuhaceret yüzünd~n Ru- Halit Ziya Beyler garp ve ıark 
t1 

1
• lnunevverlerinio de iltihakı zihniyetlerinin çarpışmasında 2ar-

'tıne 1 · d b. 'k h · l>t zmu e ırı en urrıyet- ba temayülü artıran şahsi ava-
~erler artmıya başlamııtı. milden maduttur. Bugün lzmirde 

B oralılardan Meneğşeli Emin serbest düşünceyi yaratan ve mü-
lıki' Eskolastik devrinin kar~n- tezayit bir rakamla mütefekkirleri 
tib~rın~ yırtan ınansuri zadeler artıran bu zevatın içinde yalmz 
ftd ~ınıalar ilmen ve amelen Doktor Mustafa Enver Beyin püs-
lardakarlıklarım gösteren sima- tü memleket hastanesinde rekze-
~tt andı ve Yenişehirli Hacı Ah- dilmiıtir. · 
tli dendi gibi meb'uslar Rum- Bu gün lımirde bütün hfüriyet-
lıllllden gelen mütefekkirlerdendi. perverlerin başları üstünde ma-

hbs· ı · · · d ~ b. ·· ki' d tan ıyet erin çömezlerı ıçm e nevı ır sutunu nurani şe ın e 
~nınış zevata tesadüf edilebilir. canlı, şanlı, anlı olarak en bü-

tek llcak teceddüt ve fikir ha- yük hürriyetperver ve yüksek 
haı~Uerinde yerli ve Hinterlant kahraman halaskirın fezalara 
tiYetttıdan yetiıenlerden ve hür- kadar yükselen statoıu vardır. 
fi~ N babalarından avukat Tev· Bu gün eski hürriyetperverle-
~iy evzat, Utşakı zade Halit rin yarattığı mütefekkirler ve 
~e a, Seydi şehirli Mahmut Esat minnet ve şükran duyan inkilapçı 
)a,, f~Ybuletıbba geçen gün StS halk Gazinin heykelini meydana 
eey~ a Vefat eden Mustafa Enver getirmekle bahtiyar oluyorlar. 

er ile · 1 1 d d lzmirdeki inkilapçıların düıü-~ed rı ge en sima ar an ı. 
tın1 reselerin uhrevi kanaalla- nüş ue göriiş tarzlarını gösteren 
latd 81t•an rUtdiyede ilk mezun- en son bir muhavereyi buraya 
11_ •r. Bunla · · d D .. 1f.. ı·ıaret etmek yaratıcı ve kurta-
~ i1-b· r ıçın e aru unun· 

t'tıd 1Y•t fakültesi müderris- rıcı Gazimize olan alaka ve aşk 
~de ': ~•mail Hakkı, Tukadi ve sevdanın en güzide bir misa 

yelup, Kireson meb'usu Jini teşkil eder. 

Faşizimi aldım işte sağ cebim
de, okuyorum. Bu yeni çıkan 
0 Hitlerizm,, i de bilmek lazım, 

onu alıp okumak istiyorum. Bu
na mukabil öteki lzmirli ıu ce
vabı verdi: 

- Pek alA, al oku, tetkik et 
Faşizim sağ cepte, Hitlerizm sol 
cepte.. Fakat KemaJiıimi daima 
baıımızda taşımak lazımdır •• Bi
rinci Iımirli arkadaşına cevap 
verdi : 

- Kemılizim başımızda oldu
ğu içindirki diğerlerini cepleri
mizde taşıyoruz ! 

lzmir mütefekkirleri için Mus· 
tafa Kemal bir idealdir, ve Gazi 
meıleği ise bir hayal değil, bu 
gün bir hakikat, bir timsaldir. 
Eğenin pırlantası olan lzmirde 
gençlik ve necıp halk Gaziyi 
koca bir yatan telakki ediyor, 
heykelini de Cfimhuriyet meyda
nında daima parlak bir abide 
şeklinde fıkirden tunca ve taşa 

nakş ettiriyor. 

Ancak lımir miltefekkirlerine 
göre Mustafa Kemal bütün dü
şünenlerin başının üzerinde"Mec
llyı mücelll,, gibi senbolize edil· 
miş bir varlık ebedi bir mevcu
diy .ttir. 

Bu başlarımızın içinde ve üs· 
tündeki heykel ne Kripelin, ne 
Kanonikanın esdri gibi değildir, 
Halaskarın "Baş üzre yeri,, bu· 
luoan heykeli tam Ye kamil aksi 
mürt esi midir. 

lzmirin yetiştirdiği inkılipçılar 
eski, yeni mütefekkirlt"f, bütün 
varlık ve gençlik bütün kavga
larının çırpıoma ' arının, didinme
!erinin zaterini, neşvesini, saade· 
tini ancak bu idealde buluyor. 
Onun içindir ki: ihtimamlı bir 
,kıskançlık ile onu Kripele, Ka-

Bu bağın ehemmiyetini biz bil· 
hassa işgal senelerinde gördük, 
iktısadi rabıtaları kırmalıc iste-

yen siyasi hareketler iktısadi 
rabıtayı tesis için nasıl canla, 
başla çalıştığını gösterdi. lzmir 

bu manada Türk Anadolusunun 
iktısadi vahdetini ifade eden 

Bu p~uçamn iktıaaden ihyası 
Anadolumm ihyası demektir. 
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J lzmiri Kurtaranlar 1 
j lzmirde Gazi heykelinin küşat ~ 
\ reımi önümüzdeki Perşembe gü- f 
~ nü ismet Paşanın çok mühim bir ~ 
~ nutkile yapılacak. ~ - : 

~ Gazi, lzmiri kurtaran ve ismet İ 
i Paşa onun yanında ç--ılışandır. Bu ,:€ 
~ iÜZel münasebet bize yukarıya ~ 
~ koyduğumuz bu tarihi resmi ha- ~ 
~ tırlaltı, onu lrnleksiyooumuzdan ~ 
~ çıkardık, karilerimize takdim e- ~ 
g diyoruz. Bu resim lzmirin kurtu- ~ 

~ luşuna takaddüm eden günlerde ~ 
~ bu kurtuluş için çalışanları bir ~ 
~ arada gösteriyor. ~ 
~ Bu resim karşısında hiç şüp ~ 
~ hesiz karilerimiz de bizimle bir- ~ 
~ tikte o ıerefJi günleri tekrar ha- ~ 
~ tırlamak ve yaşamak heyecanını ~ 
~ duyacaklardır. lımirin kara gün- ~ 
~ leri bütün memleketin kara gün- g 
j leriydi,lzmirin kurtuluşu Türkiye- ) 
~ nio de kurtuluşu oldu. Bize bu ~ 
~ halası temin edenlere minnet Ye ~ 
~ tazim! ~· 
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lzmir günü yaklaşıyor 
l Başmak:ılemizden mabaat 

se bunu garip ve manasız telakki 
etmemelidir. 

İzmir için şehit olan her asker 
İzmirlidir. lzmir için harbeden 
her nefer, her zabit, her kuman -
dan lzmirlidir. İzmir için şehit o
lan ve harbeden rıskerler, zabit -
ler. kumandanlar ile yakından ve 
uzaktan alakadar bulunanlar da 
kendilerini lzmirli addedebilir. 

Eğer Türk milleti İzmir işga -
)ine karşı bu tarzda bir vatanper
verane hassasiyet göstermemiş ol-
saydı, bugün safi Türk ohm bu ~e
hirde Türklükten en küçiik bir ni-
şane kalmıyacakb. Cünkii lzmiı· 

ve havalisinde olan Türkler bir 
tek aile hariç kalmaksızın ya im-
ha edilmi~, yahut Ana olunun iç 
mıntakalarına tehcir olıınmus bu-

nonikaya bırakmıyor onu başında 
taşıyor. 

Nalbant oğlu 
Mahmut Hıfzı 

lunacaktı. Çünkii Lozan muahe • 
desinden sonra Tiırkiye ile Yuna• 
nj!~-ın arasında yapılan ahali mü• 
badelesi o vakit İzmir ve garbi. 
Anadolu ile Ana<lolunun dahili. 
aksamı arasında tatbik olunacak
tı. 

Onun için lzmir kurtulusuna 
bir alamet olmak iızere bu fehirde 
yapılan heykel ayni zamanda bii • 
tün Türk milletinin kurtuluşuna 
da delalet edecektir. Ktzalik 
İzmirlilerin Büyük Gaziye karsı 
kurtuluş ı:ıinnetle:-;ni gösteren b~ 
heykel ayni zaml\nda bütUn Türk 
milletinin de Büyük milli kahra • 
mana kar~ı üşkran hi5siyntını ifa. 
de ede::ektir. Binaenaleyh İzmir 
heyl.~eliı;in. ~ü~at mera~imi yalnız 
lu.mr ~enrını clciji11 doğrunan doğ 
ruya bütün Türk milletini alaka • 
d~r eden b·r hadbıedı'r Ku·· t . . . · sa me• 
ras•mıne bızzat bawekil p~şa haz 
r~tler~nin riyaset etmes· de bu ha· 
~ısenın umumi ve milli mahiye • 
tınden neş' et etmelc.tedir. 

Mehmet Asnn 
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Türk ata özü olduğunu anlamıya bir Osküdarın, batan güne§ altında yatını görebilen pek nadır t,rl' 
Bu modern bina yapılırken bugünden misal olmak üzere aiclım. Bu söz "Or parıldayışını bir daha görmek is- yabancı, körlerin toplan•t?. lcrdif 

d •• •• •• 1 •• t.. hun abideleri,, nde (J) geçer. Hakan tiyorum. larda çalıştıklarını görrnut dJı r 
ziyade yarIDID ihtiyacı UŞUDU muş ., 1." kendi milletini il';;;at zımnında der Karaköye gelmiştik. Köpriinıjn Şehirdeki bütün ~ah~~.laJur. I' Balı 

ki: Ey Türk! Senin bir kusurun unut üzerinde durduk. Güneş Halicin nekler, köpekler a 1 ~r koral' 'batı t 
kanlıktır. sonlarındaki tepeler arkasından şehirde her doğan mahluk ·r;iol' Çok 

Acıktığrr.da do~mnz gibi bir işti- kaybolurken, Üsküdar evler:ııin rak doğar, veya bir kaç ay~~ ~ .... d 
ha gösterirsin. Fakttt doyunca da hiç ca.mları tutuşuyordu. Fakat Lord kör olur. Kör olmıyan. te bir çc) '-it 
acıkmıyacakmış gibi fariğ oturursun. Stamford Üsküdara bakmıyordu. se yoktur. Titlebek şehr.ınehaJİ l' ~ e. .. 

Demek ki, hiç olmazsa on beş asır· Şoförün omuzuna dokunarak oto· doktorlar gidip bu ganp k t ,._. il 'it 
Iık eskiliği olan bu rözü biz ta ata - mobili durdurmuf, köprüden mü~ kik etmek iıtemi,ler, fakr.rı bi' lcerd 
lar yurdundan sürüklemiş getirmi· tereddit adimlarla geçen bir krire men hepsi bizzat ve aldı il Iİbi b 
şiz. Bazı ata sözü mı: ki, Kırgızlann, bakıyordu. tün fenni tedbirlere rağrnedır ~ 
Kalmukların, o çetn1fil ifadeleri icin Üsküdara bakarak dedim ki: olmaktan kurtulamamıtlar birli ~ 
de görülür. sırası ~eıdikçe bunlardan _ istedikleri kadar Tiflopolis Söylendiğine göre bu fe "ırd' ~ 
nümuneler göstereceğim. desinler Üsküdarı tesis edenlere, bir sivrisinek varmış,. ki h~~ '~,r ~ 

- Aç soğrir, tok geğirir. Bizanslılar gibi Saraybur~~nun ğı insanı veya mahluku kc.>~ k it 

Bursada Tayyare sinema ve tiyatro blnası , 

Bursaya muvaıalatımızm erte· caret yurdu olmak gibi dört ~ 
si günü Darülbedayi san'atkarla- ite birden yara.ması bunun c:ı L:ı. .. i 
rı da gelmi§ler ve zannederiın ki delilidir. 
ilk defa olarak Tayyare sinema • Dahili tertibatı itibarile sine • 
sında oyunlar vermişlerdi. macılık san'atının bütün icabatmı 

Tayyare sineması hem sinema, toplıyan bina, bizim Fikret Adili 
hem tİ}•atroya müsait yeni bir mü hayran edecek müke.mnıeHyette • 
esse edir. Fakat isminden an!afı • dir. Fakat sinemanın bu ga.!ebeı 
lacağı gibi, yeni müessesede tiyat ve tefevvükundan, cansız &an'a -
ro ruhundan fazla sinema ruhu tın canlı san'atı ezmesinden muz· 
galip! Aşağı yukarı, her yerde del tarip olacak Refik Ahmcdc bir 
ayni §eyi görmüyor muyuz? San. teselli vermek için hemen ~unu i
at namına kurulan büyük müesse lave edeyim ki, yeni müessesede 
aelerin hemen hepsi cansız san'a· sinemacılığın bütiln galibi~etine 
tı canlı san'ata tercih ediyor. Bu rağmen ayni yerde tiyalToculuğa 
hal, devrimizin harikalarından bi- layık olduğu mevkii 'ermek de 
ridir. Tayyare sineması da bun • güç bir i§ değildir. Çünkü asri si· 
~nn kurtulamazdr. Onun s1nemn nemanın s.:.hnesindeki kusurlar ıs 

.,nmda, sahneye yer ayırmasını lah kabul etmez bir halde cleğil • 
:ne şükranla karşılamalıyız. I dir. Bilakis cüz'i bir himmet1e sah 

Müessese, hakikaten güzel ve nenin bütün noksanlarını ikmal 
göriilmiyc değer. Biiyük fedakar· etmek mi.lmkündür. 
lıklar ihtiyarile vücude getirilen Benim anlıyabildiğin1 kusurlar 
bu binanın lstanbulda, ayni mak· tunlardır: Sahnenin elektrik ter • 
5 d ıh.iznıa ... den bir eşi bulun • tibatı, iyi değildir. Dekorasyon 
madığı muhakkak! lstanbul gjbi eski tarzdadır. Orkestrn yeri bir 
Burnaya nispetle kat kat kalaba • sarnıç kadar derindir. Artistlerle 
Irk bir muhitte e§İ bulunmıyan bu münekkitlere nynlan localar kabi 
modern bina belki Burcıamn bu li istifade değildir. Tiyatro loca· ! 
günkü ihtiyacından ço1' ilerdedir., ları ihmal edilmistir. '3t•nlann 
Fakat medeni seviyenin her gün hepsi de, telafisi n~i.\mkün ~eyler 
yükseldiği, medeni ihtiyaçların olduğundan asri sinemayı, sair 
her gün arttığı bu devirde yarını maksatlardan ba§ka: hem mü • 
da, yarının ihtiyaçlarını da dü • kemmcl bir sinema, hem mükenı
şünmelc icap etmez mi? mel bir tiyatro olarak kullan-

Tayyare sinem.ısrnın i;ışası dü mak ırnümkün olacaktır. 
şünülürken, bugün kadar yarın Tayyare sincmaıı, Bursa sine· 
da, hatta yarının ınabadi de gözl macıları tarafından isticar eclil
ö ünde bulundurulducu için bu miştir. Hem de binaya nispetle 
muhte~em, bu muazzam v~ tam ehemmiyetsiz sayılacak bir meb • 
modern bina vücudr getirilmiştir. lağla, haber aldığıma göre bu mu 

Buna karşı, sinema gibi her azz<:.m ve muhteşem sinema -ve ti· 
gün tekamül eden ve te!•'mül e~- yatronun senelik kirası 6000 lira-
tikçe yeni tesisata muhtaç '>lan 1 dan fazla değildir. 
bir san'at uğrunda lıu kaclar i!crsi Üç yüz, belki de clört yüz bin 
ni düşünmek doğru mudur? S'nc· liradan fazla para sarfilc vücuda 
ma bahsinde, azami on on bc'i se 1 gelen bir bina, benim aklım er J 
nelik ihtiyacı nC\-znn itibara ~l _ mezsc de, hic 01,:n:ı2sa senede onl 
mak kufi gelmez mi? D!yc.nler 0 • beş b'n lira k;ra getirmek icap c
labilir. der. O halde tayyaı·e mües::cs~si· 

fakat binanın y:ılnız s1nema ol nin bu maddi fedakıirlıöı i' .tiyar 
madığını, tiyatro ihtiyacının da etmesinin sebebi ne olabilir? 
sinema derecesin<lc clmamakla be Şüphe yok ki, cemiyetin mak· 
raber gene nazarı d;kkate alındı· sadı, maddi kazan~ temininden 
ğını söylersek, bu itiı Clzbra pek evvel hem şehrin, hem halkm se
de ~ahal kalmıyacağı ,?cirü!ür. viyesini yükselten t;alışmı-.lc,, ve ka 

Bına, s:>n seneler :ınl'fmda clün zancı bugünden de~il. yarından 
ya1.1ın her tarafında bir çok misali beklemektir. Bu gün için man~vi 
Jerı görülen bugünün modern mi· kazançla iktifa eden müessisler, 1 
marisi tarzındadır. Hendesi veJ §Üi)he yok ki, yarın bu fednkfır • 
~crt çizgilerile her şeyden fozla, lr6ın mÜ~•fı.fatmı görecek) erdir! 
ınsan:ı bir fabrika hissini veren ve 1 Ö. R. 
tepetmde bacalar aratan bu yeni -------------
mimaride, heybetH bir sadelik Grek ve Romen 
var! M 

!"f~r z:ıüesseseden, gayesine gÖ· 'to f ojısi 
re ı~tıfndeler temin ct .. :ği icin bu Yazan tJ!Je!'ld Haşim Stnanoğl~ 
yenı tarza, Avrupah1nr. fcnctio. Yunan'ıların \c Rornıılı'arın .'.\I ıleri 
ncl mimari diyorlar. Yani bubi- hakkında t\lilH l\ütüphancm•z n b;ricik 
nalar, bedii hisleri okşamak icin cserıd r :\lıml \'ck:l.letinin takdir etıı~i 
de:T 1 maddA ·· "h • 1 bu es. rin 'he nmi~ eti Tan ı \'C ' rıcanrı ' ı ve muspet ı tıyac a· ı 
rJ az " d d · · · • adlarının Yunanca \'C Ldtin 'c a~ıllan ile arnı erece e tal."llın ıcm va-
pzlır. Tayyare sinemasında bu kul anılmış olması 'c ,!!:a\ et t:ıclı bır hi 

' d h kAyc is ıili ile yazılmı' bulunmasıdır· 
maxsa m ta akkuk ettirildiği ta - l\las klcri o' umak için t:ım bır ıınalıtnr 
mamile barizdir. 

\'azHeıi g<ircn bu k t:ıhın fi:ıo ) üz ku 
Ayni binanın, hem sinema 

• ' ıuştur \ ıld\°ctlcrden edinmek i t'' en1cr. 
her.ı tiyatro, hem yazlık kışlık kı - Ankara'd3 An:ıdo'u .\laarif lsunbul'<la 
tımlarile gazino, methaHnin iki l\:ın:ıat kıtapanclcrine muracaat etmeli 
tarafını kaplıyan mağazalnrile ti- dıılcr. 

Kardeşim Samih bey anlntır; güzelliklerini görmeyip le, Uskü· miş. Bu sivrisineklerden 1. ~ tlltr 
Rıımclinin lıcm~i tliyarmda evle - darda yerle§tikleri için istcdiMeri tırdık ve tecrübe olsun dı~~ bir t, 

nen babası Rifat lıc11. l:m111a,.asına kadar kör desinler. Muhakkak ki, kaç tavıan ısırttık. Tav~~ ~ ~tıın 
misafir olmuş. Kadıncağız ı.-ülf ctli bu insnnlar, Sarayburnunun güzel- kısa bir müddet için gözlerıııe fi' lttı l 1 

hir ziycfd çekmiş. Rifat 1Jc11 nrzu • liklerine batan günetin meraı etini bulanıklık hasıl oldu. Fakat~ 1111 

sunca yedikten bnşka seı·nili kayın tercih ettikleri için Üsküdarda bir kayboldu. Hatta bir idam JJl ;.ti '1t 
validenin ısrarile de daba bir çoı. şehir kurmağı m~nasip bulmuş!ar· munu bile bu sivrisineklere tty? 
yemiş. Art•k yiyecek lrali l;almanm;. dır, ve şüphesiz U3küdaı-a Hru;o- tık bir şey olmadı. " ~•lıkı 
(;ene kayın ı•al'de /ırmım ısrar edi.-ıc< polis, yani yaldızlı şehir diye isim Kolümbiya darülfünunU:v "1> 
Rifat bey "Aman valide arlıl: yiye - koyuşları, bu adamlarm gören bir profesör, Titlepek hal~!!1~ 6f )orı 1 

cck lıalim knlmc:ciı.,, dil c itizar culc· gözleri olduğuna delttlet eder.... lüğün gece k~şlarına ş-eçtıg.1•111~ hi •r 
mcsi üzerine kadıncağız - balô.daki Lord Stamford, titredi ve tekrar ledi. Bu §ehır halkı ıae, kor~ t I' ıt 
ata sözü il/ıamile ''f c oğlum.' Dalıa etti: rine sebep olarak, göl kentı d'tf. •te 
geğirmedin,, dermiş. - Gören gözler.... yetişen bir nebatı göstermekte ~ :°lıra 

(Seğirmek = Siniri bazulnp vücu- Otomobilden in::niş, vapura bin· ler. Bu nebata Jokununcs, ;1". ""':n 
du mnhteliç olmak. silkinmek, 8Içra .. miştik. Üsküdara doğru ilerliyor· tarlalarda çalış.mak mecbıı~ 
~aktır. ~ski türkredr "seğirme!•,. sç· duk. Lord bir tek kelime söyle- tinde olduklarına göre dokıı t 
ğirtme~. koşmak manasına olma.da merniıt:i, ve bana şu hikayevi an· maları kabil değildir. lnıaJJJllb' 
belki meo:elin man_ı;:ı (Aç l\arnını <:r. latacağını hiç te zannetmiyordum. linde bir tohum bırakırmı! ":-' 
yurmnk için l ·oşar. Tok ise yan gc Nihayet: tohum hiç bir veçhile, ne Y1 ,/ 

lir geğirir) demektir. _ Old boy, dedi, size bir h~ka· makla, ne de kazınmakla çık11' .. ıı' 
Ayrıca r Açlıklmı nefesi l·o!•crr) ye anlatacağım ... Dostum Sir Vil.. mı~. Sonra da, insan elini göı" bf 

karşılığı olnrak (Ttıl.luktan /:eri kert yam Daston'u tanıma-zuruz. Kem· götürünce kör olurmuş. işte il' 
geğiı ir) ~5zü de vurclır. briçte beraberdik. Onunla beraber körler ak§am olunca toplanıf)ll 

- Ahmc': nelin, ııengcyi lıalalJffit Meksikada at!a bir seyahat yapı- ve kaval çalarak eğlenirler. Şe iti' 
sanır. yorduk Meksikalıların geniş ~ap· vi hisleri pek kuvvetli olan b\J ,,r 

(Bu halayık ha11cdeme1!ğim keli· kalarım, merdane yürüyüşlerini sanların yegane tesellileri, bu •JI 
mclcrdcndir. Hangi dildendir. An•pça seyretmek pek hoıumu-ıa r.idiyor• zularını herhangi bir kimse ~f 
"Halk .. kın cemi "Hala> ık .. dan mı. du. Fakat bilhası;a, kadınlarının - yani o şehirdeki herhangi 
YnJ,itile bizim fS\9 «>q~hi) aJ. 9ı;;nlünce kraliçeler gibi mairu!' ol lukları körle • tatmin edebilmeleridir• ,t'_ 
şöyle hl'r bey; ijylı:ıpJgtim: ·köyleri tercih ediyorduk. - Bu şehir halkını başka 1 ·1 
,r..,·ık stk cfendı cwiyeye eyleme nazar Yolumuzda, bazan, dağlılara r~s- lere nakletmeği düşünmediniz~ 
Brulişci lıalay·ğı mucip olur bu lwl. geliyor, onların bize hücum edip - Dütündük. Fakat onlar ';ft 

- Ahır zamanda kadın erlı.cflc b:ı. etmemekte tereddütleri ile eğleni· mek istemiyorlar. Bulundukl 
yuracak. yor ve macera arıyorduk. tehevi yaıayıf tarzını teviyorı1; 

(Bu} urmak, söylemek rlem"k değil Yolumuz Tagalar dağma düş- Esasen bunları bu çöl ortaııll 1' 
clir. "Emretmek,. mana ınndır. Aslı müt ve Oajaka vilayE>tine girmiş· nereye nakledebiliriz? HeJll 
"Bayurmak,, tır. "Bny. bey .. emir de· tik. Bir gölün sahilini takip ed~,~·ek hastalıkları sari ise? ~ 
mektir. Bu surette ''Buyurmak -= em ilerliyorduk Birdenbir~ atlarımız - Azizim Lord, dedim, doı•
retmek,. olur ki, cmirin emridir. İ:;'le durdu. Kendi kenc!iferine su neş'eli bir hikaye d~ğil.. .tlt 

ahır zamanda kadınlar erkeklere a- durmuşlardı. Uzaktan. yaklaşan Vapur Üsküdara yanaşın•y 
mir olup emrcdecel.Icrmi~.) akşamın alaca kara}\}ığında, ga· çıktık, Şemsipafaya doğru jler 

- Ad•n kel Hurl<:a cebinde !.alp rip bir kaval sesi gelivordu. Kaval dik. ı( 
a/.·çe, kQ/tu§unda çift bohco, hama • sonsuz ve anlatılmaz bir hi.izün ve· Fakat gezintimizin tadı ka!J.ıi f 
ma ı•arır da baş kurnrrya ycccr mi • ren, iki tonlu bir hava çalıyoTdu. tı. Otele dönünciye kadar bir ~-
sin'? Atlarımızı mahmuzlndık, zorla konuşamadık. Otelin ke.pııııı 

Bu da Anadoluda ahır zaman ki- hareket ettiler ve nihayet. bir ka· ayrılırken Lord: ~ 
bar hammları darhım~seli. yaya oturmuş, kaval çalan bir - Şimdilik Allaha ıımarls~~ 

- Adem kemal ile. Havm C<'mal Meksikalı gördük. Biraz Jerisinde dedi, yarın gene görüşürüz. F~ 
ile. kerpiçten yapılmış lculubelerile beni severseniz, bir daha batı •ttf 

(Erkek, memlek!'tin tanınn•ış. T\ıy • evler gözüküyordu. ıçın olsun "Hrisopolia,, y~r• 
metli bir adamı olm~k için ilmi. hline "T"fl 1. d · · 

Burası adeta bir -.ehirdr. Carip ı opo ıs,, emeyınız. 
ri, san'atı, büyük bir hizmeti olma • :r 
lıdır. Han·a kızı hanımlanmız da ha- bir şehir! 
nımlığın vazifesi oinn güzelli'< hulun- Biraz daha ilerledik. Şimdi, ev· 
malıdır. Her haıı•m gü:ı:eldir. !\iminde lere girip çıkan halkı görüyorduk. 
suret güzelliği, kiminde hüner re nıa Tuhaf şey, hepsinin ellerinde bi
rifet güzelliği, kiminde malfınuıt ve rer değnek vardı, ve değnekleı·ini 
~ohbct gi:zelliğj olur. o :;iizelliği ile kakaralc yürüyorlardı. Bir köl'ler 1 
her kadın kendini L·;.Yendirir. şehrine ge!rniştik ve bul'ada her-1 

Bu "MeJcl., in çok sonra elan emsal kes, ç.oluk çocuk, kadın, eı·kek 1 
sırasına gt'stiği ;;e!dinden bellidil'. hepsi kördü. 

- Adamr'l iyieirıdm ııcter olma.::. Bizim, yani yabancıların mev-
Kötüsünden b~tcr olmaz. cudiyetini hissedince, körler, bizi 

Yeter - Erişir, ıııundil, nazir de • kovmak ister gibi, tehditkar, ıo-
mcktir. J;lyevm "ycti-=ir., denilir. palarınt kaldırdılar, ve: 

Velet Çelebi - Hu .... hu! 
-(-l)_Ü_s_ta_d_ı_m_ı,-·c-cı-.rı-.h,nı hey ~ene· Diye bağn~mağa başladılar. 

!erce cıTel b;ze (Orlı!Jn cb!dcsi) ni u Sözlerinden bir §ey anlamıyorduk. 
kutlu. Acizleri de bu lJiİ!IÜI.: eseri bu Garip bir İspanyolca konuşuyor· 
günl:ü türkçc ile ycızdmı. fli~· olmaz lardı. Ancak, hareketlerile, bizim 
sa gazetelcr<lc."l biri "tefrU a,, erli • oradan ayrılmaınızı istiyorlardı. 
vrru nr-:ıçlcr ab:•h' rt!' imi~ anlcnı•;ı Bir çokları da. bilhassa kadınlar, 
o!tırlard·. Asıl metnini Tiirkç:;ıer oy· gülüyorlar<!ı. Bu kadınlar, kapalı 
rıca tetkik cdrrler. gözlerire rağmen, heykelleı· gibi 

l
rnzıaz il \l\Tl·:Rl\'Ol.Ol. - Q A 

DOr. ihsan Samı 
BAl\Tf.RIYOI.OJI ı.Asoıun·\' \RI 

güzeldiler. 
Gizli bir endi~e ile Daston'a 

döndüm ve: 
- Haydi, dedim, gidelim! 

SEYRISEF AlN ,...,; 
t\lcricezt idaresi Galata J.:öprülıa~ı R 26t' 

Şube A, Sirkeci Mllhürd:ır zade Han 22,!!!.-

la mir· Pire· lskenderir• 
poataaı 

(lzmir) 26 Temmuz Salı 11 
de Galata rıhtımından:____.-..-' 

Trabzon Postası 
(Ankara) 27 Temmuz Çar

ıamba 18 de Galata rıhtı"' 
mın dan. _____..,.,, 

lzmlr • Mersin posta•• 
(Konya) 27 Temmuz Çar-

~amba 10 da idare rıhtımındaO 
kalkarlar. _./ 
lzmir Ekspres postaları,.d•1 

lslanbul - lzmir ücretleri. 

1 inci kamara 
2 inci 

3 üncü 
Güvett 

,, 

" 

Kr. 
1500 
1000 
800 
300 __,, 

L ·mum kan tahlilAtı. l ·ren6İ no taı 
ııı4anndaı (\\"a~erm.ınl\ahrı t.:.ımülleri iki saat sonra, Ojaka valisinin Mersin poatalar1nda: 

yanında idik. Bize: lstanbul • lzmir ücretleri kan kure\\·atı sa\·ılm:ı ı. tifo ve ısıtma 
h:ı~talıkları teşhisi. idrar. b:ıl~:ım, cc· 
rahat. l\nzurat 'e su talılilı\tı, Ultra 
mi ı.ro .opi, hu ıı l aşılar ıstihznrı 
Kanda ure mikt:ırının ta\İnı \ c kanııı 
ı;edimairntlon sür'ati. Dn·anyoıu·nda. 

Sultan . lahmut türht:si No, 189. Te· 11:.1--- lcfonlst. 20981 ---· 

- İyi ki, dedi, oradan uzaklaş- Kr. 
tınız. Orası körler şehri olan Tit-

1 
ı inci kamua 1000 

lepek şehridir. Deniz sathından! 2 inci ,, 800 
1500 metre yükseklikt~ ve Oajal<a 

Güverte 300 
gölü ile ayni seviyededir. 2000 ka-.-------------~ 
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ÇOCUK J 
.....____..._=-:-:--!.'!.~il_:: ................................ . 

~· b" Faydah bilgiler ı ı r- l ~ l Resimli hikaye 

1 • • 1 .. :," -; • \ .. :. : .. • • .' • ' ....... : •• "'~' " ' 

' 
1 Eğlenceli bilgiler O uii geue ovun ar -~--~ 

1~ ~tlıktan E-s-ir_s_o-yu-la-c-ak- Yeni bir el arabası Su içinde 
Yazılar! 8,~kl~~ yapılır? Oyunu 

ltıızı te k' feyden evvel gıda- Bu oyunu biliolerden bir erkek, 
"oL 1 ıl eder B d 
• I{ tekille . · unun a bir bir kız intihap edilir. Erkek reis, 
kıırlld rı vardır. Furunda, ıs- kız da rei~e olur. lkiıide bir kol· 
a · a. tavad 
lire, a· a, mayonezli ve 
h,f,ı~ ~~I kısmı da tuzda mu· 
~kerda ı erek yenir, Sardalya, 
o;b. ' uskurnru . '' ı balık • çnoz, ringa 

l\ııın küP~stırmaıı da vardır. 
etılıırıo h' çuklere veraen, fakat 
q~k ~ç te ho~una gitmeyen 

8 Yagını d 

tuk üzerine otururlar. Reiain em
rile oyuna iştirak edenlerden biri, 
esir olarak getirilir ve reiıin ö
nünde yere oturur. Bundan sonra 
oyun başlar. Reis orarada bulu
nanlardan birini davet eder ve: 

- Esire yaklaşınız. 
llııJard a unutmayalım. 

ketıerd an başka diğer memle
bir tak e balıklardan elde edilen 
henüz ~~. feyler daha vardır ki 
18tııJ ... 

1 
ızım memleketimizde kul-. 

... Yor 

Emrini verir. Bu emri alan mut

laka: 

-· Korkarım efen:lim. 

Diyerekcektir. Reis: 

- Korkmayınız. 
Mesela: 

tey ? <:! • balık unu ! bu nasıl 
balıkJ eyeceksiniz. Doğru· Taze 
ı arı fu d bJ> g run a güzelce kuru 
)orı,,aYı't İnce toz haline getiri
bit · ıte balık unu ço~c güzel 
t &•dadı E-•te d _. r. ıer balıklar pek 
toPra • egılse onlardan yapılan un 
lanı:rı!a Grnükeınmel gübre oluyor. 
~' Uano diyorlar. 

,, flf i! b 1 k 
ş:ı, f a ı Jarını kurutarak 

&alı• Osfatı,, ismile de satarlar. 
dı~, }~ğlarından sabun yapıl-
.. ot.llıı n.. t'" 1 d •ııı~ cl ··.ıo or er e mazot ye-

k~llın. (.:! kullanılır. Bu yağlar mü· 
ı· .... e b' 1P kok ır rıurette tasfiye edi-
"~ Saftlis.unu kaybettikten, temiz 
lttey • bır hale geldikten sonra 
ltıitıe j' Yerine istimal edilir. h 

f\ t (margarin) denir. 
f lftl) İçt•~ • • b f L 1tı~ b ıgınız ;. ı~ yağı mo· 
Çıl;1}. <1lığın1n ltara cığerlerinden 
b Oi F 
, llra b akat köpek bahğrnm, 
~ara .~nzer diğer balıkların da 
)a&.1• cıgerlerinden böyle faydalı 

"tSt 1 1(. CtKarılır. 

Cenbını verecek. O zaman 
davet edilen kimse esirin yanına 
gelerek: 

- Geldim Efendim, daha ne 
emriniz var? 

·Diye soracak. Reis de meseli: 

- Esirin kravatını yahut ca
ketini, yahut mendilini yahut her 
hangi birşeyini çıkarınız. Emrini 
verir, ve bu emir derhal yapılır. 

Eğer davet edilen ( Kork arı 'tl 
efendim) demeden uşaiın yanı

na giderse ceza görmiye layık 
olur. Reis oyuncuların hepsini 
sıraıile davet eder. Ceıaya uğ
r.1mıyaaları birkaç defa davr.t 
d b'I' e e ı.ır. 

Bununla beraber mutlaka esi-
rin ıoyulmasını erniretrnesi iktı· 
za etmez. Baıılarma da, esirin 
yanma g3oderdikten sonra : 

- Yerin:ze gidiniz. 

Diyebilir. Bu emir de ""Daha 
ne emriniz var?,. sualinden son
ra olur. Yerine avdet eden 

oyuncu 'Peki Efendim,. de niye 
mecburdur. Demezse esirin ye· 
rine o, geçer. 

~tıtı l).Pek, fok ve balina balık
ııı,,i;; derilerinden çok kıymetli 
llıtıhteı~r Yapılır. Bu meşinler 
kı)rıı ıf işlerde kullanılır Pek 
t ı etıi p · ı llıtenı ara çantaları, ınce ma- çekler yapar ar. 
a)llk• er, kağıt cüzdanları, hatta Balal<ların yüzgeçlerile derile!İ 

Ji ıtapları, çİ2 meler yapılır. hamızlı su içinde bir müddet att, .. 
"'rı b· llstün denizlerinde bulu- bırakılırsa ba!ı~< tutkalı elde edi-
~lllla ır takım büyük balıkların lir. Hulasa balıklardan yüzden 
içirı ~~Odan, incileri pariatmak fazla madde istihsal edilmekte· 
~tı'at: nevi esans çıkarılır. Bazı dir ki hepsinden ço~c istifadeleri· 
ı~•r balık pu'larından çi- miz vardır. 

"-........_ Uzak Memleketlerde 

~ ... Moris adaları halkı 
iıı. lce d·· b lk' f· '-ti unyanm e ı en vahşi 
'.•i, trı~ı olan Macıris adaları aha 

l'ı \it edeniyetin kuvvetli tcsii'le
~İt, ;rıd.a bugün tamamile cleğiş· 
'~lirıe'kırı, nıisafirpcrver insanlar 
l!tı )iy Relnıişler. Eskiden insan 
~tıhar erı, bütün vücutlarını av ve 
~ 'htil ebe. resimlerile süsliyen bu 
l' l!ttrıi y 'ı.:tıdi bu adetlerini ter -
I! ~\l~ erdı. Yalnız ıüs olmak üze 
~il'<>r)llklarını boyamakla iktifa 
~\lrı'-rıll!lrh Maarnafih bazı garip, 
'e '•trı ~ eraber zararsız olan bir 
l'. la ı:,t.b~tleri değişmemiştir. Me 
~ ~'trı~~ ırle!ine tesadüf ettilde • 
t tı, t\lt •elanı clmak üzere elle
t~~ler ~rla.r ve burunlarını sür • 
l)•t~;j,. esrnirniz böyle bir selam 
il ~or, 

~~'l ~Riill terk t 'ki · Ad 1 · '- , Qİri d e tı erı a et erm • 
·~~'Uca e, kulübelerinin içini 
~e·!~eık~l'le oyulmuş tahtalarla 
tı •l,rlet rl. Bunu terkedecek yer 
' •e erdi daha iyi olacak -

L Oyunla 
-~ ~rı ~a bir nevi rakstır. 
~~ ~ ~Yorl81'. Eski Maoris 
-~ "ıtıl l'llıuı yaparken pek kor 

Yet alırlar. Yüzlerini ga 

rip ve müthiş şekiJlere koyarlar. 
Bu halde oymyaıı muharipler co
şarak büyük bir cesaret alırlar ve 
kcmşu kabilelere hücum ederek 
pek şiddetli harbederlerdi. Aldık-
ları esirleri de pi~irip yediklerini 
söylemiye lüzum yoktur. Fakat 
bugün bu hallerden eser kalma -
mıştır. Resmimizde Maoriı reisi de 
görülmektedir. -

!~;; ' 

1 - Dursun ağa bir dükan aç~ 
mış, içinde b!lhçesinde yetiştirdi· 
ği çiçekleri satıyordu. 

2 - Bir gün kibar bir müşte· 
ri geldi. Çiçekleri gözden geçire • 
rek pek beğendi. Fiatta anlaştı .. 
Iar. Fakat müşterinin bir teklifi 
vardı: "Bunların hepsini alırım, 
ama şimdi hepsini eve götürmeli,, 
diyordu. 

2 - Dursun ağa böyle toptan 
•atıftan memnundu. Gel gelelim 
bütün saksıları birden naııl gö • 

.4 

türecekti. Bir küçiik el arabası 
vardı ama ancak dört bes saksı a 
labilirdi. On üç sakaıyı gÖtüremez 
di. 

4 - Dursun ağa, akıllı bir a -
damdır. Birdenbire bir §eyler c:ü
şündü. El arabasının tekerleğini 
çıkardı. Duvara dayanmış duran 
merdiveni aldı. 

5 - Artık yeni bir el arabası 
keşfetmişti. On üç saksıyı birden 
götürmek kabildi. 

Ü zerinde hiç bir şey gorun • 
miyen bir kiğıdı su içine sokup 
da yazılar görünmesini ister mi .. 
siniz? Bu kolay, pek sade bir şey 
dir. 

Biraz şap alırsınız. Bunu kafi 
miktarda su içinde eritirsiniz. lşte 
mürekkebiniz bu. Sonra bir kağıt 
parçası alıp bu mürekkeple istedi 
ğiniz şeyleri yazımz. İyice kuru • 
tup saklayınız. 

Arkadaşlarınıza su için~eki pe 
rilerin kağıda yazı yazacaklarım 
söylersiniz. Tabii onlar i~anmaz • 
lar; fakat siz yapacağınız §eyden 
emin olarak evvelce hazırladığı • 
nız kağıdı alır su içine sokarsınız. 
Kağıt bir müddet suda durmalı • 
dır. Nihayet güneşe göstermekle 
iş bitmiş olur. Güneş altında ka • 
raran yazılar meydana çıkar ve ar 
kadaş )arınız, hakikaten ıu perileri 
nin yazı yazdıklarını zannederek 
hayrette kalırlar. 

Çok yaşıyao ağaçlar 
Aj'açlar arasında asırlarca ya· 

şayanları vardır. Bunların en iyi 
misali çmardır. Blly6k ve hususile 
bizim memleketimizde çok yetişen 
bu ağacın binlerce sene yaıadığı· 
nı temin ediyorlar. lngilterede üç 
bin ıenedenberi yaşayan bir çınar 
bulunuyormuş. Kim bilir, belki de 
bizim memleketimizde daha fazla 
ömürlü olanları vardır; fakat bu 
tetkik edilmemiştir. 

Resimli ve şen fıkralar 1 

Meıe ağacı bin betyiiı: ıene· 
den fazla deYam edemiyor. Bu da 
az mı ya? 

Çam ağaçları ancak bin sene 
kadar yaıayabiliyor. Danimarka· 
da Korıoere yakın bir sarmaşık 
varmıı ki 1423 senedenberi ba
yahnı muhafaza ediyormuı. Bu 
ağaçların dilleri olsada, gördiik
leri ve bildikleri şeyleri anlatsa
lar, ne mükemmel tarihler yazı• 
la bilirdi. 

, _______ _ 
Davete ne zamaıl aidilfr'l .. ... 

,tlusikişinaslardau bir zat Şükrü-
nün annesini davete gelmişti: 

- Hanımefendi uarın akşam çok 
güzel bir kon.ser tertip ettim. Ondan, 
on ikiye kadar devam edecek. Teşrifi 
nizi rica ederim. He1· lıalde memnun 
kalacağınızdan emirıim. 

Küçük Şükrü arasıra eı•lerine f11:!· 

len brı zattan hiç lıoJlanmamıştı. An
nesine dedi ki: 

- Anne, konsere gideceksen saat 
on ikide gidelim olmaz mı? 

Cez"nnı sebebi 
lstanbulun orta mekteplerla.derı 

birinde tiirkçe muallimi birinci sınıf 
gramer ı·c.zifclcrini iade ediy01·du. Sı 
nıfta daima lıayla::lck eden bir tale
beye dedi ki: 

- Celdl, artık sana ceza 1.Jerece • 
ğim. 

Çocuk itiraz etti: 
- Ben bir şe!I !JOpmCfdım elen • 

dim. 
- Doğru, hiçbfr şey ynpmadığm 

için ceza alacaksın. 

llepsiui df1,ljıl ! 
Remzi pencerede oturmuş komşu • 

nun bahçesine kfiğd atıp duru11ordu. 
Bahçıvan hiddetle uağırdı: 

- Baksana bana! Bütiin kağıtları 
nı buraya atacakHm galiba ' 

Remzi, soğuk kanlılıkla cevap rer-
di: 

- Hayır, lıepsini değil, 11arısını 
öteki tarafta olan lıalrçeye altım. 

Al!fl.fİlll Şfllzndel parnuı.rjı 
Küçük Nezahet ağlıyordu. Annesi 

sel>ehini sordu: 
- Ne ağlıyorsun yavrum, bir ta-

rafın mı acıyor? 

- Evet anne. 
- Bakayım ne,.esi acıyor? 
Nezahet lrenüz C'l parmaklarının i· 

simlerini öğrenmişti. Dedi ki: 
- Agağınun ıehadet parmağı. 

- -

K iiçllk dişler ! 

_Anne, küçük kardeşinıi1ı dişleri 

bugün çıkacak mı? 
- Bayır, yavrum. Neden sordun 

- Amcam bana f.isküi getirdi. On. 
lan yeyinceye kadar kardeşimin diş
lerinin çıkmamasını istiyorum da .. 

Şafaklara bürünmüş 

Sevimli bir meleksin, 
Her dalganda bin gülüş: 
Cennetten bir çiçeksin. 

Şanlı bayrak renginde. 
Jrkwun asil kam, 

Suladın lıer cc•nnirıde 

Onunla sen cilıam. 

Sen şalak peri."lisın, 

'Yuvan uökte kurulmuş; 

Kanad:nı ~·- '·•nsin: 
Devlet kuşu !Jıj,j,ilu l•uş. 

A. ismet 

Yeni bilmecemiz 

3 4 

1 
21- 5 6 

3 ı_ı 
4 Fl 5 

6 -rı 
9-......... 

10 
l 

Yukarıdan aşağıya: 
1 - Öküzün yavrusu 2 - Bir · 

cemiyetin bir ferdi 3 - Haftanın 
bir günü 4- Evin açilan kapanan 
bir yeri 5 - Bir şart edatı 6 -
Memlekete kavuşmak. 

Soldan sağa: 

1 - Şimdiki hava 2 - Sıcak 
bir şehrim'z 3 - Ağacın bir 
~ısmı 4 - Dişlerimizin bir nevi 
5 -.. Al emrinin avamca bir mu
kabili 6 - Bir harf 7 - Temiz 
değil 8 - Sıcağın en eski bir 
kelimesi 9 - Vücudun bir aza· 
sı - 10 Bir harf. _ 

~-.,•.-. 
-·-,~· ı u 

Vakıt bllmeee 
kuponu 

26·7·1932 -
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l Beynelmilel iktısadi emnı)ıeti ı'ade ı"çin 1 Ankara Vil8yetinden_:t 
Avrupada tatbiki istenilen beş senelik plan! Birinci madde - Ankara'da Yenişehir'de İn{ a cdilece~ ~~ol 

yetler eYİ intaah mukavelename tarihinden itibaren ye~i Yl~~ 
a-Dn zarfında ikmal edilmek Uzere ve kapalı zarf usulıle gl>' 
ziran-932 tarihinden 1-Ağustua-932 tarihine kadar kırk beş Avrupanın ltastalığı bilinmeli. Doktorlar, buhranın 

menşelni bilmiyorlar! milddet1e mlhıakaaaya konmuıtur. rteri'!' 
ikinci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı D!~ 11.,,.~ iıbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahı 0 "Avrupalılar hiribirlerini tanınu • ve gerekse zirat olsun, mütemmim "js

yorlar.,, Bu sözler o kadar doğrudur mi verilen mahsulatta, bu intikal 
ki, Cenevre meclisi mühim jstihbarat esnasında büyük miişkülfıt g-öriilmiye 
~ebekelerine malik olmakla beraber ccği tahmin edilebilir. 

2 - Uzlaşmalar sayesinde mali · 
yet flntr azaltılabilir. Her mim piya
sadaki sarsıntıların bütün cihan piy:ı 
salarını tevziini ist!hdaf ettiklerine 
göre, fabrikatörler biitün büyük sana 
yide bugün yaprnıya meclmr oldukln 
rı mühim sermaye h-apatmnlarınr ten
kise muvaffak olurlar. Gayri nıunta. 
zır bir talep karşısında kaJrnıyacakln 
rından yfısi stoklara Jüzum görme.z -
ler, bu suretle umumi nmc:raflarda 
bir tenakuz elde edilir. 

iıtiyenlerin: . oor 
A - inşaat toptan ııölllrü ve anahtar teslimi şartıle 111,ra~' 

kasaya vazedildiğinden taliplerin proje, şartnameler ve. e fjatt' 
keşfiyeainin tetkikile kendileri tarafından teklif edeceklerı batı~' 
yüzde yedi buçuğunu Viliyet idarei Hususiyesi hesabına dı' 
ya teYdi ettiklerine dair makbuz senedini veya milli bank~l~rfıf" 
birinin teminat mektubunu ve yahut milli esham mu~abıho>dd' 
hasebei husuıiyeden alınacak ilmühaberi ibraz etmelerı liıl ·~ 

Avrupa milletleri arasındaki ticaret lptidni mevnddın gümrm. riisu -
te tedavül eden miiteaddit eşya ve mundan isti na ı bu gün hütiin dev • 
mekul:itm mukayesrli istafü:tiklcrini letler tarafından h:alml edilnıi-.tir. 
henüz }apamamıştır. "Mütemmim,, elenilen istih5nlata 

Yelrun ıerkamı m:ılünt olmakla be- gelince, bunlara gümrük resmi koy -
raber, müfredat hahl.ında hiçbir şey mak fiatlarını > fikseltmel.tcn başka 

1 fayda temin etmez. Şu suretle reka-
bilinmiyor. Halbuki mübade e mese • ~t eden istihsalat l•nlıvor dernektir. 
le ini tamamen ih:ıtn icin müfredat J 

hakkında bllgi ahibi olmak ~-arttır. Yukarda işaret ettiğim \"eçhile bun 
Hu malumatı elde etmiye muvaffak ları iki sınıfa ayırmak lazımdır: (1) 

Ayni zamanda uzlaşmalar lüzum -
suz nakliyatt da kaldırır. Çiinl.ü miis 
tah.sıl sanayi sipariı::lcrini liizum uz 
nakliyata meydan k:ılmıyacak surette 
tevzi ederler. 

B - Ticaret odasına mukayyet olduklartna dair bir ~eti~ 
2östermeleri ve aynca itiban malilerini Viliyet Encümenıne ·ı 'h d kartele sokulmu~ veya sokulabilecek 

olmak iç.in; Avrupa gümriik 1 tı a 1 istihsahit, (2) karteÜe..,stirilece'' istih· 
~·ransrz lmmite~i tarafından teklif e- bat etmeleri icap eder. . 'bale" 
dilen be senelik me ai plfrnında iki salat. C - Yetlerindeki el:lliyeti fenniye vesikalarını yevmı 1 e~ 

den en az sekiz gün evvel Vilayet Baımühcndisliğine g~ster~ye 
münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyetı fen et' 

seneyi tahsis etroi:re ıüzum gördiik. Ka::"telleşebU~ce!< ve kartelle- Uzlaşma, gUmrUk mes61esinin 
hal çaresidir 

Uzlaşmalar, gi>riildiiğü gibi yalnız 
müstahsıl için dej!il, müstehlik için 
de faydalıdırlar. 

Du mevzu üzerinde calı ı~ıamış şer.::ı9yecek mahsuller 
~eğildir. .C<!tr.lyeti U~\-1\nt. nıecli~i ma 1 Dostum Lui l\larlyo ~e<:en sene 
Jıre ş'Ubcsı bcy!lcın:ııiet tıcnr~t ve tc sulh mektebinde söylediği Lıir Irnnfc • 
dıyat muvazencı:;ı ha ... ı,ın~la bır muh- · rnn~ta bütün istih alı\t hakkında uyu 
tıra. kal~m.e nl!"ış, .h1r I• ~-ansız umu- -:ulamıyacnğını izah ederek şöyle cle
ıni ımtistık ~~ilt~nı ~am1.ırn :c nesre• -:ı,i ti: 

3 - Ayrıca naz.an dikkati cclhcde 
rim ki. uzlaı::malnr, gümrük mcseic • 
sinin hal çare idirler. Çünkii prensip 
leri, uzlasmalara •lahil olanlara ken
di milli payasalarını serbestçe kabul 
edimiş konk•tjanlarla tahsis etmek 
ve yalnız miktarların tecavüzii müşa 
hede olununca takas tazminatı Yer • 
dirmektir. 

vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesikanın zirine şerh " 
dirmeJeri iktiza eder. 68~1 E - Mevıu bahis inıaat münakasasma bir par~ada I.klll'I 
üç yüz bin liralık bir bina ioıaatını tamamen muvaffakıyetle 1 

!unm~ştut· Mo ro Pı~er. .J ı.ra~1eki~1 "Üzel'inde itilftf editeliilecek istih· 
lm:ta~ıle Son anelen~ ısta~ıstıklerı- salatın miktarı gayn mahdut değil -
ne gore ht~ nel.rr.tl~I . hcaretın. bazı dir. Bunlar umum;,; etle sade, muka-
af~al~rr,. ~. m.1 • .,. " fır e .eı·" ıntfcar ye esi kaf;lil \e adeta ferdi bir nıahia 

ct!"!ştır. l\fo~)o Jeranak bır Avrupa yeti olmryan mev:ıttır. Bereket nrsin 

etmiş bulunan inşaat müesseseleri kabul edilecektir. . r 
Bu dört şartı tamamen haiz olmıyanların münakasaya işl1:C,. 

Jeri şayanı kabul olamıyacağından teklif zarfları açılmıyarak 

ofı ı,, proje ı kaleme nlnn zattır. san'at eseri karte1Jenemez. 
diteıine iade edilecektir. ·bt 

Üçüncü maddde - Ta'ipler 661 numaralı münakasa .ve 'p1· 
le kanuaunua onuncu maddesi mucibince ihzar edeceklerı k• ~·· 
lı zarfı l-Ağustos-932 tarih ve pazartesi günü saat on beş~. d' 

EvvelA mUbadelelerin tasnifi Uzlaşmaları mü~ı?,ün l\ılnn, tt>shil 
eden diğer bir mahiyet de mahsulün Ancak 19Sl Mnunu anisind~ Av -

rupa ~mrük itt hadı ta.rafından .ak
vam cemiyetine takdim edilen istatis
tiklerdeki boşluldarc doldurmıya )nÜ
sait noksansız ,·esaik henüz elde mel' 
cut de!ildir. 1 

Bu vcsa.ikm tam:ın.lanmn,:;ı hakkın· 
da akvam cemiyetinin ;ktı :teli H!I 
rnn1i §Ubeleri a a ııcla ccı·eyan eden 
bir muhabere netice~indc Cene\ rede
ki \'esiknl:mn ~ktul.W-una. rail'rnen A\· 
rupa milletleri ara ındaki mübaöe -
lelerin iptidai mnat, zimi me\'at n 
smni mernt namitc üç büyük sımfa 
toplanar:ık bunlann bir mukaye eli 
cetvelde gösterilmesinin hile şimdiki 
mutnlarla imkfınsız bulunduğu itiraf 
cditmlstir. 

Halbuki eğer müc;pet tahakkuklar 
elde ~dilmcl\ isteniyorsa, mübadele -
ler yukardnki liç sınıfa :ıyn1arak 
trı nif edilmelidir. Handan başka nr
'i nı:ıhsulfıt 'e umi mcvat . sıaıfları 
da bir tıkım ~ıf\~flnra ayrılmalıdır. 

Günuükı it.· <lı müzakeratın:ı gi. 
ri ilrn~den en··t>I muJıtelif A\·ıupa 
milletlerinin istihsalfttının ne derece 
yekdiğerinin rniitemrnimi Ye n.e dere -
ce biribfrine rakip ı0lduki rını te bit 
etmek lazımdır. 

Rekabtt ~den i:...tihsalfltta dikkat 
edilecek bir noktn ıc!lt şadur: .Beyne.l
milel uzlaşmaları icap ~ttirmiş olan 
Jarı ve knrtcllestirilemiyrnlcri tefrik 
etmek JinmdıT, 

Beş senelik pl:in bir "Yesaik top
lamak ve istatistik., ofisiuin teşekkü
lünü t-tcnslp edi)~r bundan iıaslm "ta
kns ve arbitraj., ofisi ınamiıe • ıilcrdt> 
işleme tarzını anlatacağım jkinci bir 
ofisin teşkilini kabul ediyor. Bu yeni 
te~e1tlı:ü1 nzamt iki s<.'nede vücude gc. 
tirihneliclir. Son iiç sene iS!! pı·ogra • 
:mm muntazam bir surcrt-e tatbikına 
hasrcdileccktir. 

Bu üç sene zarfında al:ikacJar ih
:rncatçı <\"e ıithalitçılarfa ~riki mesai 
~dilerek muvaldrnt mahlv.ette bir 
kontenjan usulüne miirncaatla bera • 
her niimrük resimleri derece derece 
1ndin1erek büyük bir Avrupa müşte. 
rek piyasası teşkili ve iktrsadi birleş
me ile gümrük ittihadmn kacleme U• 
.sulilc varılmasına ça1ışılacaUır4 

:Gerek Sptidai memttn, gcf(~k sınai 

Manastırın etrafa yarım daire 
şeklinde çam or~anı ile .çevril· 
mişti. Arka tarafında denize lıi· 
kim dik bir kayalık v:ırdı. Bura
dan denizin üzerine dağıloış 
ağaçhklı kırmızımhrnk adalar 
görülmekte idi. Oraya çıkanların 
dikkatsizlikle düşmemeleri için 
bir demir parmaklık konmu~tu. 
Solda dik ve dolambaçlı bir yol 
kumsala foiyordu: Üç k:ıdın 
güneşin kaynar ziyası altında 

hiç bir mahlukun kımıldatmadığı 
bu vahşı dekor karşısında sessiz 
kaldılar. 

Ormana karşı olan kapıdan 
bir kemer altına girdiler. 

Kahl<:ahalan kesilmisti. Seuiz 
ad.mılar!a ilerliyorlardı. ~Hızlı ne
fes bile almıyorlar, seslerini biri -
birinin kulağına f ıslıyorlardı. KC"' 

nedretidir. 
Eğer mühim sermn)eyi kap ettiren 

ve pfthalrya mal olan ma nuat mev
zuubahso1ur a uzlaşmalar gene ko
laylaşır. Sermayenin mühim olnıası, 
bu nel"i imalat ile alakadar olaeak 
grupların miktarını azaltır. 

Zaten tesir gösterehilmec:i için, ha 
husuı:; lüzumu miktarı nec;rivatn isti 
nat edecek bir kontrol tatbik. ~dilmek 
şartilc daha dun 9 iddet1e tenkit edi
Jen uzlaşmalar bugün herkes tm-afın
dan kabul edilmiştir. 

Takas ofisinin mUdahalesl 

dar Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz mukabıli1' 
tevdi edeceklerdir. t 

Teklif edilen beq senelik ıı l~nda, Şimdi knrtellenemiyecek ı·akip is 
kartel edilmiş vey t <>dilebi!cı·ek istih tihsaıatn gelelim. En büyük miişl,ülftt, 
salflt için beynelmilel uzl:ı~mnlar usu bunlarda görülür. Bize kalırsa, 
linün kabil olduğu l adar tıım!mi mu- bo noktayı ha1Jetmek için beynelmi • 
8aMMe1t1dir. Jel ıuzlasmaların csasındct mevcut ~. 

Dördftncü madde - Münakasa 1-Ağustos-932 tarih ve f' 
:zartcsi giinü Ankara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacakl•~,, 

Beıinci madde - EYrakı keşfiye \<e projeler yüz lira 111U 
bilinde Ankara Nafia Bqmübendisliiinden alınabilir. y• 

Altmcı madde - Evrakı kcıfiye ve projeyi görmek "efı' 
daha ziyade malO.mat almak istiyeolerin Ankara Vilayeti Nil 
Baş mübendisliiine müracaatları ilan olunur. (2812) _J 

Bo Hiliflar. nnum itibara .alındık· kas prensipind~n i tifnde ~tmelidir. 
ları şekilde tatbik edilirlerse Avrup!l nu suretle beş senelik p1ftn ynknr ye edilen bazı sanayide hususi müş -
iktısadiyatına lflZlrngelen denıl:ırı te. da j nrct ettiğim gibi ille iki senede ktilat nhur edeceği tabiidir. Bunlar 
min :için en emin ,.a ıta '"!Y.iffiini bir taka<; , e arhitrnj ofisinin te~kHini icin nevilerine göre tasmim edilecek 

Tashih 5~ 

girUTler. Çiiakü: ihtiva ediyor. bir faali) etle hususi rejim ihdas eclH 
1 - Karteller l!ulırnnına ı.nrşı •re. Bu ofis, taltiatile de verimli \'e iin- mesi me elesi ferdi mahiyetten çıkar 

22 Temmuz 932 tarih ve. si 
numaralı gazetemizin 7 i_rıcı ,iO 
hifesinde 4 üncü icra daırel 
334-1362 numaralı ilanda kı~,I 
muhamminesi 2200 olması lıı Iİı 
keo sehven 2000 olar.ak ya'/) 
ğmdi\n tashih oluner. 

lJnmesi ve buhran oiduğu zaman w- kişanarı gümrük rüsumunun tenkis Ye hükümde terettüp eder. 
receğj fena 1'eticelet'İn ta'hdit <ılun • Ye)'R ilga He t.ahtı temine alrnmıı: sa- Çünkü şurası muha"kka'ktır ki. de-
masıııı miimkün kılar. :ıt •• • k' • .. nnyiin rniicotcrC'k bir kasaya ne derece mir sanaynnı. ımyevı sanayıı \'e nes-

~lü,,;yü l\farl~e·ni~ı t!';al'et ettiği gi- de mmn encttc lmlunabileceklcrini ci saJ1ayii y.alaız bir memlekette te • 
bl kartellerin ay1ı~t u ür. n)lılt içti • tetld~ edee,_tOdlr. Mtlştercl< kasada top merküz eHlrmek S1ılh l~in bir tt!hlike 
~aıan bunları id:ıre ~~nlerin elle .. Janan miktar, şimdive kadar ınemlc - teşkil eder. 
rınde muntazan~. J<,'l~lıstıkler bul~•n - kette ancak foıkah1·d .. himaye save - l\faamafih eğer ~leş senelik pUı ı 
durmalarını mumkun kılar her ıstih • d . . •• · o kt 

] "ktt A· 1 .. 1•1 sın e tut1mabıimış olan sun ı ve tufer- yapanların düşünmüş oldukl:ırı veçhi o or 
sa mevzmınun ı S.1\ıı emayu a rnı 1• •. k k Je bir ,·cya. bir~ok memleketin bazı c- H f C J bu istatistiklerden ;stihrac cclerek biı· 1 sanayım zarnrlarmr t~ aslıyncn • ~ a iZ ema ,J 
ço1c :ay evvel stokfann teza~ iit v.eya tır. sas saaayii inhisal'farında bulundur- ,.., 

. malnrı gibi bir vaı.iyet tahadclüs eder Dahili Hastahklar MUteh.• .. · i 
tenakusuna röre her bengi hır faali- Kuvvetliler, zayıflara varthm se, bu temerküz tehlikesini brı1ıtraf y,l'', 
yet şuhesindekj tenezzülü hissN1erler. ed~cek etmek i~in hususi ınahiyetteki bu sa- Cumadan maada her gün "ts 
}~ğer buhran zu'hur ede.ıse uzlaşma Bir kısım sanayi tarafından "~ri - nayi idarelerin; beynelmilelle5tirmek sonra saat (2,30 dan 5 e kadat tı 
buhranın tesiratmı ~ahdit eder. len \'e diğ~r kısım sanayice alınan bu ye mecbur edilebilir. bulda Dh·anyolunda 118 numıı''..,11 

En·ela lıer fabrikatör için buhran tazminat miktarı A\·nıpa hülnimetle- ş 1 1 h"l" h tsl""' 
d h h fır Ç .. k" ı fmendiferlerin beynetlmlle • susi kabinesinde c a ı ı as• . a a a geçer. un ·u uz aşma. sa- rini:ı nıür.akabc ı e ~~1iraki ile girisile fol' 
yesinde büttin cihanın veya bir 1 ıta- <ıek müzakerat eonasında fe\·kalade leştlrllmesl muayene ''e tedavi eder. Tele 
nın fabrikatörlerinin 14ğ'n) .mikları tenkis -0lunnbilir. Buna <;arc bil'inci 1923 de Belçikalılarla 1'"r:ınsızların tan bul· (2.22.398) • ~ 
zanrı müsterek çekmelerini temin e- sınıf sanayiin gümrük rüsumunun il- Rurda müşterek ıkazandıkları iktısa- . {, 
der. gasındaıı istifade!erine mul.abH e - di 1 .. aferden senr.a Renan ve Rur mm gümrük ittihadı Alman komttcs• ~ 

Diğer cihetten bliT kartel idares i Jıamlarrrun muan en bir kısmını zn• takaları şimendiferlerinin beynelmilel doktor Stern Uuhart Paristc ,c ~I 
taleyte tenakuz görecek olursa, 1alchi fa ve ukuta mahkum ikinci sııııf sa- leştirilme.sini ileri sürmt>yi dü~iin • bir konferansta efrer l"ransıt ~t 
Jmvvetlendirmek ic-in ticari ve ),afi ıınyiin muayyen bir miktarda eshamı müştüm. Esasen Ueııan 1imenclifel'le· ~ f r 
tedb'ir1er alabileuği gibi diğer l•al ile mübadele eclel'ek mali iştiral\lerini ri l1eynelmilel 'şirketin ~izarnnanıesini manya müşterek 'bir şimendi e 
çareleri de tasavvur edebilir. Mesel:1 1ernin -etmektir. kaleme alınmıştr. kap eden muave • resi teşkili mesele.sinde uz.l:ı 'el# 
ge1ir fiatı fena olan bazı fabrikalal'ı Pratik tatbikatını şu '.kı a umumi netler tahtır temine nlınmıctı \'e bu - hup zuhuruna imkan kalmıf• 
durdurur. Onlara :i~edikleri halde Jrn hula ada .izah edemi.>eceğim için kayıt nun yapılması takdirinde dünya sul- SÖ.} lcmişti. 
zanamıyacakbrı bir ıniktarı tazminat ile iktifa ettiğim hu usul sa) esinde hii de biiyük bir ~ıman knznmıcaktı.' Jlanri dö Jo,·oııelin be.} ·ı· 
olarak verir. modern tekniğe murnfık bir rR'i.} ona Çünkü lı.,ran a ile Alnuuıy.a arasında • 1 

Diğer l:abrikafarsa, daJta. büyük lizasyon muhtelif milli iktrsatlarda aı'tık harp olamıyacaktı. Maalesef ha:,, haY~i ittihat teşkili !le bu .~C"'~:1f 
k:1rlar kazanırlar. Nihayet uzlaşma, me\'cut anar~i )erine kaim olur. ka ..mahiyette mütalealar bu iasawu - cernıycti akvamın emır ve mur\ri 
bütün bir konsorsiyomun masraflara Hususi rejim rumu mümkün kılmadı. altına ,·erilmesi Jıakkındnki fı 
iştiraki halinae miimküo elan va~i. BI Al &- lbl b ··t 'tt' 

· d l · Milli meycudiyetler jçin kat'iyyen r 1111111 11.11&Y u esa a mu esnı ır. _tf 

~:~y.asta ;pr:opagandalar te.mın e eJıl lazım olan ,.e (sana)i miftalu) tesmi- Hundnn bir kaç ay evvel Avrupa ___ .. /ıı lö~ 

merin altında bir çan ipi sarkı • 
yordu. 

Taş dö§eli dört köşe salona 
vardılar. Burada dört hücrenin 
kapısı ile ôir dehiiz methali gör
düler. Dehlizin sonunda kapalı 
bir camlı kapı vardı. Camdan ar
kadaki deniz manzarası görülü -
yordu. 

Solda diğer bi"' camlı kapıdan 
küçük kiliseye ~arılıyordu. 

Kiliseye girdiler, yar,ı gölgelik 
içinde uzun, zayıf, sakallı bir pa
pasayakta dua ediyordu. 

Papas ln,ım çevirmedi. 
Knpwın yanındaki sandıkta 

mumlar duruyordu. Nataşa üç 
mu:rı aldı. Sadaka sandığına pa .. 
ra bıraktı. Mumları götüriip dnva 
ra asılmı§ olan Meryem ana resmi 
önünde yaktı. 

Kiliseye yalnız kü).iik renkli 
camlı bir pencereden ışık giriyor-

' 

- - - - - ' 
du. Mumlar yanınca etraf aydın - bir yerdi, gelenle-r ~ad.i~~i. Bütün! me çekileceğim. \:'~~utlarıııij1 
landı. Resimlerin iizerindeki çi - kı,ı yapayalnız geçırdıgınden ya-

1 
.ruhlarınızın da pıru pak 0 

/ 

çeklerin, mücevherlerin, duvarlar zın misafiri olursa çok m~m?un 0·1 için AJlaha niyazda bulun~ 1', 
daki halıların kaldırılmış olduğu lurdu. G.~nç k~zlara ~e~ı kı: 'ı Taştan taşa ai:lıyarak dil< /, 
meydana çıktı. - Gunah .~'~:.Yı.nız. Sonra kuşu indiler. Bir ikaya of"~ ~ 

Papas, duası bittikten sonra zi mabvolmut guzellıgınıze yanarsı- elbiselerini çıkardıkt?.n t;ora"' 
yaretçileri başile sclamladr. Kcn- ~ız. Sa~ yap.ymız. Kısk~~çl!k, ih ce kum üzerine u7andılar. 
dilerfoi kayalık üzerindeki tarasa tın.s, dunya aşkı knl,lerınızı hır. B d nl k" g-0rel" { 
da otumnya davet etti. palar, yanaklarınız kırışır, tebes - d" Kurla a.o .. arıd. ımse.,_,;o.J 

.. ) · · ·· k ·ı ı b 1 1. a yopı vucu unu gUIP"" il' Ayakları yere r.-ömülü bir ma - sum erınız ıoner, anınız ı e e et . . . . . 
· · d.., h. J • S f k d sırınc ıştıyakla terkettı ~e sanın ıkı tarafm a sıraiar vardı. ze ~r e~ır. a. ~aşarsanız e er k'i: / 

Büyük bir çınar burayı gölgeliyor nedır bılmezsınız ! t . et" . 
B ·· I · ·· ı k h - htıyarlar gençlere • ~ du. Oturdular. u soz erı soy er en eyecan - . .. .. 1' 1 _ti 

l ·~· d ·· J • d Fak leyhmde soz soylemeklc ço ,. . Papas buraya ge dıgı zaman an goz erı yaıarıyor u. at . ıı 5P • 
manastırı bO'lllboş bulduğunu bes dinliyen genç l<adınlarda tees - lr§ hareket edıyorlar. lnsıa O~J 

• b d ·· '. b".,. ·· d d Ö l azap çekermis yok bilroeJ11 ır:. senedenberı ura a munzevı ır s~r uyan ıramıyor u. y e ya . -• . J •• 
hnyat ıür.düğünü söyledi. hır ayağı çukurda bir ihtiyar bu mış; bunların heps1 masl' •ti ~ 

Sabahları sabah duasını :yap • sözlerden baıka ne aöyliyebilirdi taliim varsa ilk defasıncl~. J fi 
tıktan sonra gidip ormanda veya ki... numara çekerim. Eğer tab~~ 
kwnsalda geziyordu. Onun tek Genç kızlar ona tetekkür etti- &a, ikincisi, üçüncüsü, d~i.I~ 
arkadaşı ağaçlnrın arasında otlı - ler, kayalıiın dibinde yık.anmak de fena olmaz y.a ! Değiştıte ~ 
yan keçi id:. Geçinin sütünden is- için .müsaade istediler. 'Papas de - tire elbet en münasibini ele 
tifade ediyorıdu. di ki: rırım. 

İyilikçi insanlar ana arasıra yi- - Haydi gidiniz, ev]atJarım. Sofya merakla sordu: ,,J 
yecek getiriyorlardı. ''Venüs,, böyle l:>ir günde deniz - Şimdiye kadar hiç 

lmyenlere manaslırm ıüç oda- köpüklerinden hası] oldu . ..Siz o - mi? 
smı veriyordu. Fakat burası uzak nun hemıireleriıiniz. Ben hücre - • (BttmedlJ. 



Emniyet Sandıgıv M ·· d ·· ı ·· v ·· d · -:._~nıta Ikru u ur ugun en. 
••1111eu t\o Merhunatın cins \ e ne\ ·ııe Me\ ti Borçlunun 
1047 3625 . . ve müşıemllttı t<mt 

Bogazıçınde Ortaköy maballeainde Heaoa H. 
K6çeoğ(u sokağında eski 24 Mtı. 
ve yeni 25 numaralı bir hanenin 

3277 tamamı. 
4979 Betiktaıta Kıbnçali mabaJJeıinde Ahmet Ham-

Yddıı caddeıiode atik MO. 11 ce- di 8. 
450i\ dit 12 numarala bir hantnin tamamı. 
ıu 5961 Ç 

•rtambada Beyceğiz maballuinde Halil Ef. bil-
Çarıamba caddesinde atik 181, 181 uale ve Meb· 
Mo. cedit 207,~09 numaralı iki ha· met Fehmi 8. 
nenin tamamı. bilasale ve valdeıi Reşade 

6342 Ye hemıiresi Nadire H. far tarafJDdan bilvekaJe 
6963 Beyazıtta Sekbanbaşı yakupağa Hasan ve Os· 

mabalJes'nde atik kalaycı cedit ka· man Ef. ler 
laycı ve furun sokağında atik 22, 
22 MU. ve cedit J, 24 numaraJı iki 

S3205 hanenin tamamı. 
7112 Beyoğ:unda Ômeravni mahallesinde Sunullah B. ve 

ahk feytilmalci cedit Gümü-1suyu Nimet Mak· 
ıokığında ah!< 25 cedit 71 numa· bule H. 

16 ralı bir apartmanın tamamı. 25 
7970 Beylerbey nde Bnrbaniye mahalle· lbrabim ağa 

ıınde Rasim,.ğa sokağında ahk 12 
Mo. cedit 12/5 numaralı bir hanenin 

4520 tamamı. 

7982 Fındıklıda Periıatbatun mabaUesin· Fatma H. 
de Çulcurçeşme sokağında atık 1,3 
cedit 4,6 numaralı maababçe iki 
hanenin tamamı. 

S079 9350 Beşiktaşta yeni mahallede posta ve Hayık, Herant 
ih!amur so!cağmdo atık 27, 10 Mü. ve Mehmet Ali 
10 Mo. 10 Mü. 10 Mü. 10 Mü. 10 Ef. 
Mü. 12 ve cedıt 13, 15, 17, 19 nu· 
maralı maamüştemilat konak ve 

2520 
bahçenin tamamı. 

9783 BcyaZJtta Sekbanbatı yakupaha ma· Halet Gü!snm 
haHes'nde kalayçı sokağmda eski H. bilaaaJe ve 
18, 20 cedit 18 numarah maababçe Mehmet Beba· 
b:r hanenin tamamı. ettin Ef lafından bilvekile 

7sı2 995l Kulcçefmede Hoca TeberrOk maba!- Emine Zebra 
ıes ode vefa caddesi sokağında eski H. bilaaale ve 
28, 3o, 2 Mü. 4 Mü. Ye yeni 21. nu· Saadet H. ta· 
mara:ı maabahçe bir hanenin ta· rafrndan bil· 

1 rr.amı. vekA 'e 
070 9960 Rum~!ihisarında Alitorlak m•halle· Suzidil H. 

mde furua ıo~aiında ahlc ve cedit 
4 f':o fı bir hanenin tamamı. 1554f, l 00~9 F~tabte Mustafaağa mahal' esinde H~tice Muide 
Fevziye medresıoıi so cağında eski 6 H. 

2() numaralı bir hanenin tamamı 
3o 10106 Eoğaziçinde Yenil.öyde Mollaçelebi Ali Ef. 

mal:a it s nde atik arpacı cedit Köy· 
caı;ı 101Cağında atik 2 cedit 313 

7
270 

No. lı b:r hanenin tılmamı. 
10138 o.eşik.aşta Cıbannüroa mahallesinde DaYit Hayım 

Eeşıktaş Çırağan ıokağmda eski Ef. ve Sim· 
5,S Mü. ve yeni 20 LUmaralı bir yoru H. 

7 hanenin tamamı. 
680 10159 Çukurç~şmede Mollakestel mahal· Emine H. 

.e!linde c:miişerif sokağında eaki 12 
sı20 rumarah bır hanenin tamamı. 

10162 Şehzadebaşmda atik Emin Nurettin Naime H. 
cedit Eabahasanalemi maballu nde 
Mahmut efendi mektebi sokağında 
eıki 9 yeni 23 numaralı maabahçe 

3oı6 bir hanenin tamamı 
10176 Cumarteai pazarında Hocaüveyis Cuma Ef. ve 

mahallesinde Camiişerif sokağmda Ayte H. 
eski 10 yeni 10/1, 10, 1/1 No. Jı 
bir baaenin tamamı. 

1899 10199 Çar~mbapazarında Kojacıdede ma· Sadi B. Ke-
ballcaınde Çarıamba sokağında atik bire H. 

1163 10200 

9771 10207 

1255 10220 

13 cedit 19 numaralı bir hanenin 
tamamı. 

Çarıambapazarıoda Koğacıdede 
mahallesinde Çarıamba sokağında 
eski 13 Mü. yeni 19/l numaralı bir 
hanenin tamamı. 
Fındıklıda Setimebatun mahallesin· 
de Osmançavuş sokağında eski 13, 
13 yeni 15, 15/1 17 numaralı Uç 
hanenin tamamı. 
Anadotukavağ'ında Macar caddHin
de eski 36 yeni 16 No. lı bir ha-

~ nenin tamamı. 
•:ıl& 10243 H d h b il Saraçhanede ay ar ane ma a e· 

ainde Külhan so!cağmda atik 10, 
cedit 18,20 numaralı bir hanenin 

s1, tamamı. 
S 10294 Tophanede Karabqmu ıtafaağa ma-

hallesinde Boğaıkesen caddesinde 
atik ve cedit 98, 100 No. lı maa 

Vaafi B. ve 
Tabire H. 

lbrahim Ef. 

Em;ne Şafi· 
ye H. 

Emine Vasfi· 
ye ve Saniye 
H. ile Musta
fa Halit Ef. 

Hatice H. 

~ dOkklo bir hanenin tamamı. 
'81cancla ikraz numaraları yazıla emJAkiD Yadeai hitamında 

1 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. 1 
Ankaradaki kıt'alar için 60,000 

boz renkte elbiselik kumaş ka
palı zarfla mDnakısaya konmuş· 
tur. ihalesi 31· 7-932 pazar gü· 
nü 13,30 dadır. Şartnameyi gör
mek iıtıyenlerin her gün taliple
rin t,.minat 9/e teklif mektup~a-
rile Yeniıebirde alım sahm ko· 
misyonur.a müracaatları. (539) 

(3260) 
• • • 

Man'aadaki lul'at ihtiyacı iç:n 
(24575) kilo ıade yağı (50550) 
kilo şeker kapalı zarfla mUnaka· 
saya kon:nu7tur. ihalesi 27· 7-
932 Çartamba günü saat 15,30 
dadır. Şartnameleri görmek is· 
tiyenlerin komisyonuınuza, talip· 
Jerin Maniıa 16. Fırka Sabnalma 
komisyonuna muracaatları. 524) 

3199) 
• • • 

Yerli fabrikalar mamu!ltıc dan 
(100,000) metre boz renkle ka· 
pulluk kumaş kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 28· 
Temmuz·932 tarihine müsad f 
perşembe güııll saat 15 te ya 
pılacaktır. Taliplerin şartname 
Ye nümunesini ~örmek üzere 
her gün Ankara'da merkez sa-
lın alma komiıyonuaa müraca· 
atlan ve münakaaava ittirak 
e~eceklerin o gün ve saatinden 
evvel teklif ve teminat mektup
Jr rımn ma~ buz mukabiUnde 
meıkür komisyon riyasetine tev· 
di eylemeleri. (510) (3138) 

• • • 
1 - Edre-mitteki kıtaatı aske· 

riye için (~90000) kilo kuru ot 
kapalı zarf usu·o ile mOnakasa· 
ya konulmuıtur. ihalesi 30 Tem-
muz 932 tarihine müsadif cu· 
martesi günü vapılacakhr. 

11- Talipleri şartname ve ev
safı görmek ve almak üzere her 
gün ve münakasaya iştirak ede
cekferin de ticsret odası tastik
namesi ve teminatı muvakkate
leri ile kapaJı zarfla aynı gUnde 
ve saatte Edremit askeri SA. 
AL. KO. na mOracaatları ilin 
o,nnur. (515) (3154) 

" . . 
1 - Edremitteki kıtaab as· 

keri1e bayvanab ihtiyacı ıçın 
( 400,000J kilo arpa kapalı zarfla 
20 ,On mOddetJe münalca1aya 
konmuftur. laalesi 6-8-932 cu· 
marteai sQDOdlr. Saat 15 dedir. 

2 - Şartnameyi Ye evsafı g6r· 
mek anlamak için her gln ve 
mUnakasaya iştirak edıceklerin 
de ticaret oduı taıdiknameleri 
ile aynı gUn ve aaatte Edremit 
a skerl uhnılma Kom. na mü· 
racaatlaıı ilin olunur. (3407) 

• • • 
K. O. 1a merbut lut'aların ih-

tiyaca olan 400 bin kilo un ka
pah zarfla ml1Daka1aya konmuş· 
tür. ihalesi ~O S. 932 Cumartesi 
giJnB aaat 11 de yapılaaıkhr. 
Şutaameıini almak iate1enlerin 
her gDn ve mlnalceıaya ittirık 
edeceklerin de nldi muayyeaiode 
teminat ve teklif mektuplarile 
komisyonumuza müracaat arı. 

(594) ('.4~89) 

lst1nhul iki ne fer ı mcmurlutundsn : 
Bir Borçtan do'ayı Mahcuz Ve 

Paraya Çevr'lme!i Mu\:arrer G. 
M. Sehroder Markalı Siyah rengi 
Bir adet Pıyaoo 1·8·932 Tarihin· 
de Müsadif Pazartesi g6n0 saat 
18-19 de Beyoğlu Bursa so~ak 
jon Gıriıti apartmanın 3 nu-ra• 
ro:u da resinde açık arttırma 
suretile paraya çevrilmesne ta· 
!iplerin yevmi Mezk6rda ve aa· 
atde mahallinde hazır bu'.unma· 
lan ilan oluour. 

borcun ödenmemesi hasebile 61 
gün mUddetle satılığa çıkarıldı· 
ğından talip olanların veya fazla 
tafsi'At istiyenlerin Sandık Satıf 
AmirJiğine müracaat eylemeleri 
Jilzumu illa o:unur. (3583) 

1 Mahkeme ve 

1 tan bul 4 üncü icra daire inden: 
Bu kerre tadilen temamma 

420000 bin lira kıymet takt:r 
edilen Beyoğ unda Hüseyin ağa 
mahallesinin eski Ye yeni cadde
yi kebir ve tiyatro sokaklarında 
kain eski 190,1 ili 16, 20, 21, 1 
i1i 6, 17, 18, 19, 25, 22, 1 ili 
6, 23, 24 ve veni 170, 172, 174, 
176, 4, 6, 8, 19 numaralarla mu· 
rakkam seneden 2306 zliralı sırf 
mülk kayden ınaa oda dekikin 
ve mağazalan ve halen Beyoz
Junun istik'il caddesinde Tokat
liycrn oteli ittisalınde l.öşe başın
da ve diğer tarafı Balık pazarı· 
na müntehi Tiyatro sokağı de· 
niJen sokak üzerinde gerek 
Caddeyi kebirde ve gerek 
Tiyatro ıokağı iJe pasaj dahilin· 
de Üzerlerinde odaları mevcut 
25 bap mağaza ve dekakin ve 
bunların fevkinde üç katta pa· 
saj dahilinden iki ve Tiyatro 
sokağı ile girilen üç metbalden 
çıkılan elektrik ve ıu teıisab 

mevcut 18 •partımanı müttemil 
Site Döpera namı diğer Haris· 
taki han ve pasajı denmekle 
magruf ban ve pasajm 1 O hisse 
itibariyle Aliye hanımın muta· 
sarraf olduiu bir hissesi muma· 
ileybanın müıyo. Konroda olan 
borcundan dolayı açık arbrma 
ile sataşa konulup şartnamesi 
25 Temmuz 932 tarihinde divan· 
haneye talik edilerek 932 senesi 
ağustosunun 18 )oci perşembe 
günü saat l 4 den 17 ye kadar 
lstanbul 4 Oncil icra dairesinde 
açık artırma ile ıablacakbr. 

Arthrma ikincidir birinci art· 
tırmada on bet bin liraya mDş· 
teri çıkmış o!up bu kerre en 
ço't arltJramn llzerinde bırakıla
caktır. 

Gerek mevkii ve gerek pasa
ja muhteri buluama11 itibariyle 
Beyoğlunun mDate... biaaların
dan olan mahalli mesk6rua mO
zayedeaine ittirak için hiaaeye 
musip miktardan yüzde yedi te· 
minat akçesi alamr, mezkür his· 
se ikinci derecede yine mu.ya 
Konroda ipotek tektir. 

Müterakim vergi ve rDıumu 
belediye müıteıisine aittir. 

Satış pe{İD para iledir. 
icra kanununun 119 anca mad· 

duine tevfikan haklara tapu ai
ciJleriyle sabit olmayan ipotekli 
aJacaklı!ar ile diğer alAkadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususiyle faiz ve 
masarife dair olan iddialarını 
tarihi ilindan itibaren 20 ,On 
içinde evrakı müsbiteleriy'.e bir· 
Jikte memuriyetimize bildirme· 
leri liz.amcbr. 

Akai haıde hakları tapu ı:cil
leriy!e aabit o'mıyanlar aahı be
delınin paylaştmJmasından hariç 
l..a'ır'ar. 
A'ikadarların işbu maddeyi 

lu:nuniye ahkfmma göre tevfiki 
hareket eylemeleri Ye faz;a ma• 
Jümat arzu edco!erin 930-579 
dosya numarasiyle malumat ve· 
rilcceğı cihetle fathtamesi dabi 
o!veçhıle tetkik edebilecekleri 
ilin o'.unur. (3431) 

Jsı:ınbul , n~ş'ncı icra ll'CffiUI h:ğundan: 

Jın Vidiç efendinin müteveffa 
Kosti efendi vensesinden olan 
matlubunun tahsili zımmnda mü
zayideye vazzedilen Galatada kA
in maa bina arsanın birinci mU
zayide icrasını mübeyyin Haber 
gazetesinin 4 7-93l tarihli nus· 
basındaki ilimnda borçlu Yere· 
sesinden birisinin ismi Ati na iken 
sehven Aji olarak ilin edilmiş 
olduğu g6rülmüı olmakla keyfı
yelin tashıhi ilin oluuur. 
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lcra ilanları 1 
1 t:ınbul dorduncu ıcra memurluğund:m ı 

T emamana 5335 lira kıymet 
takdir edilen Süleymaniyede El· 
maraf mahalles•nde T aı odalar 
sokağmda eski 1 l mükerrer ye• 
ni 19·21·23 numaralarla murak
kam iki bap hanenin tamamı ile 
yine tamamana 1392 lira kıymet 
takdir edilen ayıu mahallede Ke
mer a ti sokağında eski 34 yeni 
30 •mm rah kısmen l:u iki hane 
a:tma tesadüf eden havasız dOk· 
kinın tamamı dahi ayn şartname
ler ile açık artırmaya vaz ediJmiı 
o'up 2 Ağ us' os 932 tarihinde 
şartnameleri dınnhaneye talik 
edilerek 29 Ağustos 932 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 14 
len 17 ye kadar lstanbul dör· 
düncü icra dairesinde açık ar
tırma ile aatalacaklardır. 

Artırmaya iştirak için ytb:de 
yedi teminat almır, müterakim 
vergiler ile belediye resimleri. 
vakıf icaresi mütteriye aittir. 

icra ve iflia kanununun 119 
uncu maddesine tevfikan hakları 
tapu s:cillerile sabit olmıvan ipo
tekli alacaklılar ile diğer alika· 
daranan ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarım ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddi· 
larınm ilin tarihinden itibarem 
20 gün içinde evrakı müsbitele
rile bildirmeleri lizımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicil· 
lerile sabit olmayanlar sabf be
delinin paylaşmasından hariç ka· 
hrlar. 

All,lcadarlana işba maddeyi 
kanuniye ahklmına g8re tevfiki 
hareket etmeleri ve daha fazla 
maltimat almak istiyenlerin 932-
155 dosya numarasile memuriyc• 
timize müracaatları i14n olunur. 

lstanbul Asliye mahkemesi Birinci 
Hukuk dairesi Ticaret kısmı riyasetinden: 

Beyoğluoda latikJAl caddesinde 
Luvr •rartmanının (1) No ıunda 
oturan Anastas Ekonomidis efen-
dinin alacakhlarla akteylediği 
konkordatonun tasdiki mütalAa
sını havi iflls idaresi raporu ile 
evrakı milteallikası icra Ye if as 
kanununun 287 inci maddeai mu· 
cibince mahkemeye teYcli kılın
mış ve bu bapta karar ittihazı 
30·7-932 tarihine mlisadif Cu-
martesi gDnü saat (14)de muay• 
yen buJunmuı olduğundan mad• 
dei mezkilre biikmOne teriikaa 
alikadaranıo ve koDkurdatoya 
itirazda bulunanlann y8vm ve 
vaktı mezkilrda Soltanabmette 
kain Adliya sarayında lltanbul 
Mabkemei aaliyesi birinci hukuk 
dairesinde isbatı vueut eylemeleri 
ilin olunur. 

K ıdıkoy icra dairesinden : 
Bir borcun alınması için mah• 

cuz bulunan 1 adet bDyDk ay• 
nalı alt lusmı tek çekme g3zlil 
kardirop ve 1 adet Ozeri beyaz 
mermerli alt kısmı çekme ve 
kapaklı ve üzeri kornejli ayaaıile. 
levman ve l adet iki raflı ayna• 
sile beraber büronun ıahlmasa 
kararlaıtmldığ, ndan talip olan• 
larm tel iliye ve ihale pul re
sim!eri Ozerine ait olmak lizere 
8· 8· 932 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi günü saat ı 4 den 16 
ya kadar N.şantaş1nda şafak so
kağında 22 No. h hane civarın
da hazır bu:unacak olan memura 
milracaat eylemeleri ilin olunur. 

lstanbul 3 iır.cü icrasından: 

~ahcuz ve paray:\ çevrilmesi 
muı<arrer. muhtelif e!cins erzak 
ve emvalı türcariy • P"Za I k 

, - ~ <& r 1 SU• 

r.etıle Kasımpaııda pazar maha· 
imde 31 Temmuz 932 p .. azar gu· 
nü saat 8,30 dan itibaren ıatı· 
laca~t.r.taliplcrin mahallinde me
murane müracaatJarı Hin o!unur. 
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AsalJ1n mukavemet l<uvveti tül<enince 
-en küçük bir heyecan sonsuz bır ümitsizlile, en hafif 
bir sada en yüksek bir gürültü hisstnin husulüne, hemen 
hemen her cisim sizi kızdırmağa sebep olur. Bütün ra
hatsızlıklar, heyecanlar .. ta.,.'·. Adalin tabletlerinin si
nirleri teskin edici tesiratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel•cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

dal in 
tabletleri. 

ECZANELERDEN REÇETE ILa ALINABILIR. 

lllllııııll,,.... Karaciğer. Mide' barsak. caş ve kum b astalıklanna "''llııunlJlllH 

TUZLA İÇMELERİ 
Köprüden 6,30 • 8.20 • 9,30 - J J,40 da Haydarpaşa'ya hareket 
purlann trenleri ve cuma sabahlan illveten 7 vapurunun treni 

eden n· 
membalara 

nını!lllllMll!:,. kadoır giderler. içmelerden son tren 15 55 dir ..dlllllllllıulı 

8alU aybdaa tlJUmlC& dlJia 
r••nnt ba•mea, mJdenta 
nhetmzh&m- •M...ttir. Tabii 
lıuml .... ~ lüllıudaa lldta· 
WJ!1 f.'T&rıa4aa alsl ...ora,. 
idCCCk .. Jtao'• .. Frait Salt" 
at•hnnm almak içia mahlik 
llalltm hudasmuı betlemeyiDiz. 

. . 
-~ .... ) " ... . ....... , ........ .......... ...... , 
~ .... 

SICAKLAR BASTI 
Her ey kadını bir "L Y S O L,, ıituini tedarik etmelidir. 
Ba mO.tahzar, baWarm kokalannı izale Ye banyo lefenlerilli 

ve dlfemeleri dezenfel:te ed• • 

.. LY!!!,l,· 
Hamburg'ta SCBUELKE & MA YR A. G. 

tarafmdan imal olunmuıtur. 
Umamt eccntalan: lstanbul'da S. Jacoel mahdumlan. 
App cim taklitlerinden 1akınmab ve unvanı 
ticarimizle allmeti farikamm blmil olmıyan 

mlmuil mD1tabzarlan reddetmelidir. 

istanbul Deniz Levazım Satın
alma Komisyonundan: 
Ton 
30 Gaz: Kapalı zarflı münakasasa 17·Ağs.-932 Çarfamba günll saat 10 da 

90 Benzin: .. .. ., 17·Ağs -932 ,. • • il de 
l! Yatlamı yatı: Açık münakasası 17-Ağs. 932 .. ,. • 14 te 

4500 Metre muhtelif renkte Şali: Açık münakasası 18 Ağustos-932 perşembe 

günü saat 15 te 

Deniz kunetleri ihtiyacı için ıabn alınacak olan yukarda c:ina 
ve miktarlan ya11h malzemenin hizalanndaki tarihlerde mlbaaka· 
alan yapılacapdan ıartnamelerini garmek iatiyenlerin her gtln 
llilukaaaya iftirak edeceklerin mGnakua gtınll uaulll mıvıua· 
aa k er ...... la,acaklan teminat ve teklif mektuplarile bir
... ... mpııa•da Deni& LeYuam aabnalma komiayonw mll
.._.tian. (3535) 

Kat'iyyen 
Daha Elverlşll 

ŞERAİTE 
Nail olamaz11n1z •. 

Berotlund• 

BAK ER 

HAYDEN 
Mağazalarındaki 

Mevsim Sonu 

EŞYA İ 

Mütebaki ye 
ve 

Fırıatlannın 
ilk günlerinden 

latlf9de ve 111ubar .. ttnızı 
.. cll ediniz. 

Mobilya ve Hah dai
relerimizi ziyaret e
diniz. Sizi fevkalade 
a•akadar edecektir. 

-VAKIT-..ı 
Adre•ı lstanbul Ankm caddesi 

V akıt yurdu. 
Telefon ı Yazı işleri :14379 ve 

2.3872 ıpare 2.4370. 

Po• .. kutusu ı 44 
Te ..... fl lstanbol Vakıt. 

Abone .. r:taara 
1 3 6 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kurwt 
Hariçte - 800 t 450 2700 

Hin prtlann11zı 
Retml Hullllf 

Saun 1 O Kş. 12.SO Kş. 
Santim• 20 .. 25 

Kaçak Hin prtlanmaa' 
1 ~ ,, 4 1 • 1 O Uefl.b 
30 50 65 75 100 Kuruş 
A - Abonelertmiztn her üç ıylı-

b~ IÇID bir defa m~ccanendir 
H - 4 saun geçen iJAnlmn fazla 
saun için 5 kuruş zammolunur . 

MATBAASI 
Salübi: Mehmet Asım. Umumi 

lfepfJat ml4lrl: Betik Alamet 

TİFO 
AŞILAYAN 
SİNEKLERİ 

Öldurunuz 1 
Bunları OIOm 

Her 11111 bu kadar kitinin ölOmone ıebebl
•Jlt Yeren tifonun mikroplarını tUJIU ve pis t:=::~===~ 
.acudlle nakleden kıra ılnek hunhar ve 
&00uk öldUrOcUdUr. Oıimı mllıahrefıt ı~ 
f'lıindı J&tadılı için buradan aldılı baltalık 
tohumlarllı JIJeceklerlnizt zehirler. 

Sinek , ıiırilinet " bi1C011lı hqaratı 
lllr'atle " kat'I surette öldOr11ek için en 
•in YUıta, blltiln donraca tuıamıt olan 
nlT'tir. San renk " ıirah Qtzgill teneke 
lzerindeki uk• l'lllllİH dikkat ediniz. 

••vet mOhOrıQ teneke Ozerlnd•' bu resim 
mevcut deOll•• aldı•ınız mal P'LIT d ... ldlrl 

u .. ı Deposu: J. BERT n ŞOREKAsl 1 ..... 1. lalala Y.,.... ~ 

Gireson Belediye 
Reisliğinden: 

Gireaon Belediye mezbaba11 için bir baytara ihtiyaç vardat• 
...._ .fil ....._ W. ,.a,,.,,.. ~ veaikalarile Gir_,. 
Belediye reisliğine müracaatları ilan olunur. (3591) ,,,.,,,, 

29 Temmuz Cuma gtınll saat 15 te Veli Efendide baıhyor. 
Veli Ef. ye buıusi trenler Sirkeci'den: 12 -13,30 - 14 - 14,45 

Veli Efendi'den avdet: 17,30 - 17,45 • 18,45 
Bahai mllfterek, çifte babia, bllfe vardır. Sirkeci'den 

f.ı•••• huausl otobDsler t•rtip edilmittir. (3563) ---~ 

Istanbul Havagazi Şirketi 
Taktir olunmut Katran 

Zift 
Hafif yat 

Napbtaline 
Satgazol 

(a1nen Carbonileum evsafını haizdir) 
Solvent Naphta 

sablıi'a çıkanlmııhr. 

Beyolfu9ndı Sirketin idare merkezi olan Metro Hanında (Müşterfler dafreli} 

•----- 1 inci katta 12 numa:alı odayı müracaat.----~ 

Istanbul Gümrük Muhafaza 
Isaemüdürlüğünden: 

- 132 No. h G&mrllk gemiıinin kazan tamiri pazarbl' 
konulacaktır. 

2 - 27 Temmuz 932 çarşamba gtınll MOdiriyet bina1111• 
icra edileceğinden bugtınden evvel mllracaatla ıeraitini anla_. .. 
ları. · 

3 - Taliplerin yevmll mezktirda % 7,5 teminat akçeleril• 
saat 14 te hazır balunmalan. (3501) 

Balıkesir Vilayeti Encllmeai Daimi.tnclea ı 
Bandırma • S11surluk yolunun 82 - 93 kilometreleri ardlD• 

k11men taıı ibzar edi:miı olan ve bedeli keşfi 9008 lira 14 k_. 
ruf olan tamirab eaaaiye 11 Ajuıtos 932 tarihine mllıadif ~ 
ıembe gilnll saat on beşte ihale edilmek Ozere yirmi gla m8d
detle ve kapah zarf usulile mOaakaaaya vazolunm111tur. 

Talip olanlann ihaleden llakal sekiz gtın evvel mDnak.,. 
taıtnameainde muharrer vesaiki fenniye ve ehliyet vesikala,.... 
Bahkeair baflDOheadisliğine ibraz ile tasdik ettirmeleri ve ıeratd 
mlbaakaaa 11 ağrenmeleri ve yevmll ihalede ve vakti muayyeniod' 
teminatı muvakkate makbuz yahut mektubile ticaret Yeaik ...... 
ve salifilzzikir vealiki fenniye ve ıaireaini usultı daireıinde t~ 
lif mektuplarile birlikte mazrufen encilmeni Yillyete Yermel 
i1lD olunur. (3490) 


