
'Y ent vatandaşlar 
. Ankar-, 28 (Yakıt) - Bulga• 

rııtan, Sırbistan, Romanya mu
laacirl • · d erının en 377 şahıs vatan-
daşlağnnıza kabul edildi 

ibrahim 11ali Bey 
Ankara 28 (Vakıt) - lbrahim 

Tali Bey lstanbula hareket etti. 
Gazi Hazretlerine arzı tazimat 
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ismet Paşa Hz. B~gjin ehrimizde 
§!ıe bugün Başvekilimizi getiriyor Yerli-:iiiallaf 

Pş. Hz. İzmirden coşkun 
tezahüratla ayrıldılar 

Bu seneki sergi 
Fevkalade olacak 

il 
oı~Vekfl fzmirln iktısadiyatlle de alakadar 

ız uşıar ve ticaret erbabile gUrüşmiişlerdlr 

Ağustosun birinde Galatasaray 
lisesinde açılacak olan dördüncü 
yerli mallar ıergisi için yapılan 
hazırlıklara devam edilmektedir. 

derı)~~R, 28 . (Hususi muha.birimiz
ÖfJed aşvekH lsmet Paşa Hz. bugün 
l'ac:ı e; .evveı refakdinde vali Kazım 
~e~k ~ l'lt\mn.t Halk fırkası vilayet . 
lıeıed~z eyeti reisi Hacim MuliJttin ve 
lı : He ı~e reisi Behçet Salih B. olduğu 
itti" tııdc,141 aıazetesini şerefl~ndir-.. , \'f> 

se, ind g~zetenin tahrir h.-yetini çok 
· ırnıışlerdır. 

~e ~ŞVekn hazretleri gazetenin sahip 
tahti Şntuharriri Haydar Rüştü Beyle 
ltatşı~ "e tertip heyeti tarafından 
haır ~nn_ıışlardır. Muharrirler, Paşa 
liııe ~ en?in gösterdikleri arzu üze
diı ..... · endılerine birer birer takdim eo 

~··ışier<Iir 
.-a • . 

suretr haıretıeri ellerinden sıkmak 
ııa .A. le kendilerine iltifat v.e bu ara.

nad<>In gazetesinin lzmir memle-
~fı 2 inci sayfamızda l 

Cenubi Amerikadaki hadise, 

Milli sanayi müesseselerimiz 
tarafından bu seneki sergiye her 
zamankinden fazla rağbet gös· 
terilmiştir. Sanayi birliğine ser
gide yer temini için her gün ye
ni müracaatlar yapılmaktadır. 
Galatasaray liseıinde sergiye tah
sis edilen yerler mahdut olduğu 
için sergide pek az yer kalmış
hr. 

Lisede muhtelif müesseseler 
kendilerine ayrılan daireleri dii

, zeltmiye başlamışlard11. Bu işte 

300 amele ve 100 dekoratör 
çalışmaktadır. 

lpekiş; Sanayi ve Maaden 
bankası, Süreyyapaıa fabrika
lan, Bursa pazarı, Yerli mallar 
pazarı gibi müesseseler ayn 
pavyonlar yapmıya başlamışlar· 

dır. Yalova millet çiftliği mah
ıullh da sergide teşhir edile
cektir. 

Alİnanyaİızii haiici -ve dahili vaziyeti 

Hükômet , Hitler'in 
partisine güveniyor! 

Ceneral Şlayşerio beyanatı gibi dahiliye 
nazırının beyanatı da akisler uyandırdı 

• 1 

uman dal.. t nazın Baron ciayı 

Almanyanın harici vaziyeti, milli 
müdafaa nazın Şlayşerin son beyana. 
tile yeni bir saf haya girmiş sayılmak· 
tadır. Mllli müdafaa nazırının ya di· 
ğer devletlerin de Almanya· uibi si• 
ldhlarırtı bırakması, yaJıut Almanya. 
nın sü8hlanma hakkmırı tanınması 

şeklindeki beyanatı, Fransızları fev. 
kalôde endişeye düşürmi4Wr. lAJzan· 
daki itUôltan sonra böyle bir beyana· 
tın hiç beklenmedigi anl{l.§llıyor. Bu 
beyanaifan sonra, Frc.nsız başvel:üi 

!}f. Heriyonun Almanyanın Parla seli· 
rini ziyaret etmesi ha.rJli manidar gö. 
rülmektedir. 

Harici vaziyet, ~ut1ur. Dahili r:azi
yete gelince, dahiliye nazırı Gayl, Bit. 
leriJı idare ettiği na-.vonal sosyalist 
fırkanın ihtilalci bir parti sayrlamz• 

(Lutfen sayı/ayı çeviriniz) 

6ornulof ı Dünya siyaseti -
idam cezasına mab

kti.m edllili ı 
Bor~ların üzerinden 

· stinger geçmelidir ! 
Evvelki' gün Conte Verae -.apurile 

şehrimiu gelen 1 taJyan seyyahlar 
dün sebah motörlerle Seyrisefain rıh· 
tımına çıkmışlar ve otomobillerle şeh· 
rin muhtelif yerleraıi gezmişlerdir. 
Seyyahlar evvela Eyiibe gitmişler, mü. 
teakıben surları gezdikten sonra Ka. 
riye, Süleymaniye, Sultan Ahmet ve 
Aayasofya camilerini ziyaret etmiş. 
lerdir. Öğle yemeğini Tokatliyan ve 
akşam yemeğini Tarapyadakl Tokat .. 
byan otellerinde yiyen seyyahlar Öf· 
leden sonra da Büyiik çarşıyı :ve mü· 
zeleri gezmişlerdir. Seyyahlar bu sa• 
bah Üsküdan öğleden sonra Topkapı 
sarayım gezecekler ve akşama geldik• 
Jeri vapurla İtalyayı döneceklerdir. 

Conte Varde vapurunda dün Loit 
Tıryestino acentesi tarafından sey .. 
yahlar şeref ine bir çay ziyafeti veril· 
miştir. 

· Seyyah kafilesine riyaset eden ltaı .. 
yan meb'uslanndan M. Bonardi dün 
bir muharririmize Türkiye - İtalya 
münasebatr ve dünya siyaseti hakkrn· 
da şunları söylemiştir: 
"- Türkiye il~ İtalya münasebatt 

müteaddit muahedelerle tanzim edil. 
miştir. lki hükumet en sıkı samimiyet 
ve dostluk rabrtalarile bağlıdır. 

ltalyan faşist hllkOmctinin siyase. 
tine gelince, bu sulh, beynelmilel te
sanüt ve mübadele serbestisi istiyo
ruz. Nakliyat ve ticaretteki buhranrn 

(Lut~en sayıfayı çeviriniz) 

ne keramet ! .. ,-

- Alt §lçekol oğla.. Blzlnı san•at bitti. 

- Neden uıtacığım? 
~ tıUnku tramvay tlrkeıl bizi seçti. 

- Ne glbl ustacığım? 

- Ne gibi olacak o~1Mcağızmı. Ulz ol-

aa olsa ne marifet 7aparu:ı 

- Bir adamın bur:ıuııdaıı bir :-;uıt, hir j 
ytıztik, bir cilzdan, blr c,akı, bir yuınurta. , .e-
7a çivi ıııkanrız. 

- llalboki triunvay ş\rk~ti bir kUçUcük 
arabanın içinden bir Aefl'rde b.lg de,tuee bet 
Jü.z kiti !lıkanyol'. 
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K aça k ç ılık 1 ::;.:: 1 Telgral Ballerlerl 1 Mısırda 
Maznunların muha- ,.__ -~---------------- Bir kaçakçı şedl 

kemestne din Yun · f d y · B. M ·· d 1 B 1 Mahktl.m edil başlanıl~ı anıs an a enı ır uca e e aş ıyor · Kahire, 28 (A.A) -
T ~ Anayi kanunundan is- atedenberi yapılmakta 

tifade ederek glmrukten çıkar- Pangalos kraliyetçilerle anlaşırsa Kondilis him bir esrar kaçak .. ....., 
cbldan iptidai mallan şuraya bu- dava hitam bulm•ıtur • 
...,. aatarak gayri meıru kazanç partisini karQısında bulacak lar Mllıra uzun DID 
te8lia eden tacirler hakkında V esrar ve hafq ithal 
tuldlcat yapalDUf evrakları Atiaa, 28 ( Huausi) - Yuna• çok ehemmiyetle takip edilen raftarlanle teıriki meıaiıi askeri yaptıklan kaplcplaklafl 

iMi ilatilu mahkem•ine nistanda yaklqmakta olan inli- bir de askeri faaliyet vardır. mahfilde de IOzumundan fazla mahirane yapmakta 
~~-~~unlir f

8
ablrikatör habat gtınil dolayuile intihabat Ceneral Kondilifin, rejimi mu· nazarı dikkati celbetmiftir. Tak- da~:..:~olalyı ıimdi'.!_k 

••• ........ , tacir 11 eymen dairelen"nde muhteıı·f fırkalar a- h f k 1 d. d·ı b"I" k. · ı·b b t b il ge~:.me eri mım-Sım, Hüs~, Efrayim Bilton, a aza ma sadi e ve muhalefet- ır e ı e ı ır ı, ın ı a a ın ur n olan kaçakçılardan 
fabrikatar ş&krll Beylerdir. n11nda feTkallde faaliyet devam leri tedhit ıayeaile ibraz eyledi- arzetmekte olduğu manzara tabii beynelmilel bir tefkillta 

8 İllCİ ilama• mahkemesi, dtln etmektedir. Bu faaliyet bugiln ği faaliyet nazan dikkati calip şekillerini apcak bir kabiliyet tular. 
iptidai mlYat kaçakçıbima ait için Atina ve Selinikte hemen bir ıekil almıı Te bu arada ken- göstermiye baılamıştır. 16 kaçakçı, bet ıea• 
tia mlbim daftDID rlllyetine baı· hemen en hararetli bir aafhaya diıine 15 ,on mezuniyet verilen Ba jeneraba, kral taraftarlarfle bin lafiUz lir• aaktl 
Jlnqtır. Mutantık kararnamesi girmiş bulunuyor. Jeneral lstavriyanopolus Filorina- Atina intihap dairesinde anlaı- ikisi Uç aeae hapse 
oıatbıut mamUDlarua ilk dW'Uf- Muhalefet flrkuı reılİ Çalda- ya giderek orada mevcut askeri ması takdirinde Çaldaris!e arka- laıiliz liruı aakti ~ 
malin ppl•ı malıakeme tah· risia Makedonyada bulunduğu dqlan jeaeral Koncliliae karp kim olmaf, yirmi ldfl 
kibtm den.J .. tirilmeai için baş· -ıt 1 d M k d . kuvvetler kumandanlan ile ga- etmiştir. 
ka aülM'ı b alulmıtb fU 5 .. n er e a e onya sanayiı rQfmOıttır. Jeneral Otunetot da Pangalos Ye arkac:laşlarile muka· 

• ı ç=:: " r. ve fabrikalan hakkında tetkikat· b 1 d k b• k _..ı:_ lltlt!/llÜll. bugünkü ~1 lman lıükü-,,.,t faaliyette bulunmak Ozere Baı- e e e ece gi ı g6rlbime tauu-. 
t~ mu1ıalU ı.arekct eden ff>k ta bulunmak ve bu huauıta icap vekilin Anupadan avdetini mn- Intihabatta ~aeriyeti temin 
lırkaıaa, loomli11llltler oldulunu, bıırı- eden tedbirleri almak ilzre lkti- teakip mezuniyet alacaktır. eylemek gayeaile ablan bu adım· 

CenubiAme 
Hadisesi büyii l..n UdfMlel bir parti olduğunu söy- sadi milU nazın Maıyö Koçopo- ihtiyat zabitan cemiyetlerinia, lann M. V ealselomD avdetinden 

1-ıfttir. GtılJI, fleftl Raulttftag mecli- loa da Makedoayaya ıitmiftir. faaliyete baılamaıı ve aıkeri ri· sonra dalla f8Clit bir tekil al- ı üsc tarafı l inci uyfıcll1 
"Noticiu Gafica•,, pı 
lire, Btly&k BrıtanJ• ile 
bDkOmetleri Bolivya ile P 
hilkimetlerinin aralanndaki 
lifı lil&b kunetile balletm 
mani olmak için her iki h 
nezdinde bir tazyik icr ..... 

-.lıttk, hndU..-u. 'ıilldimelin birlikte Epircleki intihabat faaliyetleri masa muhtemel o1.L.a.. mbi M. 
-ı . .....ı.11-Aı .., cal ile aruanda ihtillf bulunan -•· •· 
~-r--~ ""'""""' görmek nr:ıu- ile alakadar olmak llzere Har- Venizel- t .. ebbDlile ba ıid-
.., da °"""" l#ııdf'fmlftlr. Jeneral Panploaun kral taraftar-

~,,..,. dalılllge nann•wı l•u beua· biye nazın M6ty6 HaYini dahi Jarile teşriki meaai etmek hU1u· detin tabaffof eylemeli imkin· 
llGtına ~ Mnıml,reı .,. ilmekte- Preyezeye lfİlmiftir. ıunda ibraz eylediii arzu, hilldi- lan da Tardır. Bugankll rejimin 
"dlr. Bitinin btıfmda lnılunduğu na-.. Hemen her tarafta Ma.ya Ve- met muhafilini oldukça IİDirlea- tanftarlan olan mlfkl ve askeri 
J10ltlll 80llt/fllut lır'J."'lg'l ai! 9•ir11C'diöi nizlOIUD aYdetinde ramen taıdik dirmiı Ye bqta Möay6 Veoizeloa rical llnriacle bOyllk bir nlifuzu 
.Bzlınl'11 ttmdild lıUl.·llrr~fln bu fırka- edilmek &zere meb'uı aamzet· b ı • .-L.!• zardır. 
11 ltOJ r.öıdll#ll, koru.itı!İ:J (1161 aımi olmak Uzere hilkOmet taraftarları u una ap..U mutediline ha-
.,.11111.f:ı ıdlıtaltbel lıııı!ı hareketinde leri teapit olunmuıtur. bu yaziyeti hoı ıörmedikleri reket taftlyeaiade bulunmazsa 

Bundan bqka, Sili, B 
Peru, Arjantin ve Ce..-ahirl 
tebide hlk6metleri dala• 
den bu hllk6metler &zeri• 

1'ana11 ;..,,, et ce faali ·~ine f!fiıltnd&tii Bııvekil 7 aıutota YunanİI· tarzında beyanatta bulunmutlar- lntibabatta hiç beklenmiyen hl-
Jna112:1J ~11.tAnlmakta-tır. taaa •elmit bulunacakbr. dır. diaeJerin zuhuru şüpheaiz olacak-

Bl!Hsaa 31 Tmaımı' lntlhabtılına Sivillerin faaliyeti kart111Dda Jeneral Pangalosun, kral ta- tar. 
fO le JJdıll bir dndt bu ''°kUde bir 

yikler yapmaktadır. 

'6ltJfllUll 'IJnUmlf olr111uıntlt1AI mana. Ziraat 
~m-upa sı,,,,.ı llltllır:rflllntlc lıararetl~ K lifi 1 
ınünalrtqa ı:ıt' tefelr O:atımnlı:ia, d~tin oopera er 
.ıı.ln agandımuıktı:-1 r. 'Ai,.,anyaga Muk•v•l•n•m•alnde t.dlllt 
llft din gelen !clgr:ı'l"'"• '""Zardır: J•pıldı 
$1a~rln nutku etrafında Ankara, 28 (Vakıt) - Ziraat 
PARIS, 28 (A.A.) - Havas ajansın- kooperatifleri eau mukavelele

lan: Gazeteler, Alman milli müdafaa rinin 5 Ye 7 in~i maddeleri ta• 
asın taralntdaa irat edilen natuk clD edildi. Taclile alre ..m ola• 
ı.tkmda ~,-aw.a ~•Y• et- cak her Dau maa•el'llli-. 
11İektec1fr. BIUıuaa <T•mPŞ) gazetesi, 
fftt nuftun lıJla ciddi IJ1r dikkati em- yüzde oo tevkif edilerek ortığln 
ncten siyasi bir hareket şümul ve ma- hesabına matlup kaydedilecektir. 
QieUnt ihtiva etmekte oldufunu söy- Bir senedeki teYkifıt yekOau SO 
fltyor. Mezktr gezete, Jeneral Fon lirayı pçmiyecek tevkifata ae
!elıleleher'ln kendi oyununu kendisi nevi ya.de "'-· faiz ftrilec:ektir. 
.ıleyaua ~rmıt oldafu bu nutkun- _, 
e. bittin millet fçfn Mr ihbar kıymet Aynlan ortaldaim paralan alb 
ıfl6 malılyetl hlunc1uğu netleesinl ~- ay IOlll'a iade edilecek, teftifat 
btıJW. (Lozan Ye Cennre konferans ortat- koeperatife clalaalllaclen 
lamn ferdasında ve biittln diinyamn itibarea bet HDe ppdaeakbr. 
nntw tanin n itimattı yeniden mey- e., ıeae IOlll'& kooperatif idare 
... retlrmek fçfn f&lıştıfl smıda 
atman lltOdhnetfnin Jaakikt şef 1 olan meclialeri bunu iaterlene temdit 
milli mtlclafaa naztTr, :Atman devleti- edebileceklerdir. 
... Venay muahedesinin askeri mad· 
aWrlatn ret w lnkln Ye yeniden sl
•mnnık •nuıunclakl arzusunu a• 
ı.en Dln ediyor. 

B&tla memleket ~ahOlncle okuna
ai otan "8 11uthn ihtiva ettlil JPana, 
tlm(Uye bdar Almanyanm JıUsntlnf. 
,.ı w IUdmlyeti laakkıada hayal hl· 
n eet.ter tarafından anJllfll&eaktır.) 
tllJw. 

llepn•tan •kl•l..a 
PARIS, 28 (A.A.) - M. Heriyo Al· 

....,.... Parla •firl M. Fon Hoesdt 
De uua vM11& IÖriifmüttlr. Ba mii· 
Mbta Almu milli müdafaa 'DBll'lll 

11111 aaa shler4e llyletlili autuk et
almcla cereyaa ettiii zanneclilJHkte. 

•• U Al11atoat. 111eraalm 
BBJU.IN, 28 (A.A.) - Weimar b

ana •ıli&ima 711 döniimii 11 Afua
tıı.ta Ra,.ııtaıafcla hiikümet tarafm
Utı tertfıl edilecek olan merasimle 
tea'ft edlleeektf r. 

Almanyada dah!llye 1UlZlTJ Baron 
l'on Gayl, hlktmet namına resmi bir 
aatllk söyllyecektlr. 

Siyasi._ pek ziyade naslk kanunu 
. .uı me&eH1erlne temas etmlyerek 
lıOhaaa Goethe'nla 3Uimünün 71ldlo 

0

aflmtladen bah......,..ktir. 
Reı.teblbrn hu tnalalratta hazır 

htullDl&k bere Neydeek't..n avdet •t· 
•MI muhtemeldir. 
' MuW oldalu n~hUe Hfndenburg, 
BayWftl« lah4e, Alman ordusu 
lıillma tıtaatma ıeçlt teımi yaptıracak. 

11r. 

• • ......... edll•Wlmeel !~in 
... rft rfnln auttıtmunu ,. 
tlTora. 

8'Ml' iR didine taraftans. l'a· 

Mllll bankalar 
Maall7etlerlnln 

~ 28 (Volııt) - Mllll 
bankalana •erıi muafiyetlerinin 
ilgua hakkmdaki ahklaun tem
muz 932 tarihinden itibareD 
mer'i olmuı Heyeti Vekilece 
kararlafbnlmııbr. 

lzmlr nhtım ,ırketl 
Satın alınıyor 

Ankara 28 - lzmir rıhbm tir· 
ketinin Aba almma11na heyeti Ye
kilece karar verilmiftir. Yalanda 
biuedarlann m6meuili Pariıten 
gelecek, bu huauataki mukavele 
imza edilecektir. Keyfiyet, adh 
taldbaba deYamına mani olmıya· 
cakbr. 

Kararlaıtınlan alım bedeli 
yirmi bir ıenede ödenecektir. 

kat bu yalnız İtalya tarafından yapı. 
labilecek bir Jt değildir. Bunun için 
beynelmilel bir anlatmanın temini lA· 
amdır. Bu yapılmadıkça da Jıalcild 

1ahdidi teslfhat bir hayaldır. 
Italya tamirat ve harp borçlan me

selesinin ele halledJlmesini istemekte
dir. Fqist hükGmetinin bu husustaki 
noktai nazarı bu borçlann üzerinden 
bir aünrer reçirilmelidir. 

M. Bonardi faşizmi de şu suretle 
tarif etmiştir: 

- ltalyada, vatanperver11k hiulnJn 
kıymetlendirilmesi ve her pyde lnti· 
zam Ye dlaü~ tesfsldır. 

Romanya kralı 
lntlh•lt•tta k•z•n•n M. M•nlu 

ile aa.a,ta 
Bükre,, 28 (Huauıl) - Bugün 

Kral İkinci Karol aureti mahıusa
da milli köylü fırkaamın lideri 
Möayö Yul7111 Manyoyu Bükrete 
4'.TM !9.ıü~ SQ\Qacla ~-
de -~ ~s Manyo derhal 
B"ükrete gİbDİf ve Kralın lıuzuru· 
na kabul olumnuıtur. Öğle ye· 
meiini kralla beraber yemitler
dir. Saat on 'betten on alb buçır 
ğa bdar kral, Yulyuı Manyo ile 
huıual bir odada uzun müddet ıö 
riqmütlerdir. Yalyut Manyo kra· 
lın huzurundan çıkınca derhal 
maarif · Ye elin itlui nezaretine 
aitmittir. Etrafım alaa ve kendi
ıinden malibnat almak iıtiyen aa· 
zetecilere Yulyus Manyo demittir 
ki: 
"-Şimdilik bir şey .ayliye

mem. Meb'uaan ve ayan mecHıle
ri açılıncıya kadar Bükrqte ka· 
lacajmı. Şimdiki Bqvekil doktor 
Vayda Vo~ yakında hu mec
lislerin kütat merasimini yapacak 
tır.,, 

Amerlkall eski 
muharipler 

Hila Y••lngtond• . 
Vqinıton, 28 (A.A) - Fede

ral h0k6met makamab, naktl 
mOklfatlann tesviyesini talep için 
buraya ıelmİf olan sabık muba-
rfplerln itP.l etmiı olduklara 
li'iı1ılrPm bata ve ~ 
hakkmda Waltttliubin ra1'e1ie ret 
ile 11111kabele etmelerinden dolaya 
endişenak bulunmaktadır. 

HWdbnet, eski mabaripleri gel· 
dikleri yere aydet ettirmek için 
şiddetli tedbirler ittihazını ve 
milmkün olduğu takdirde son 
tedbirler olarak ta &rfi idare 
kanununun tatbikına mDracaat 
etm~yi dOtünme\ctedir. 

Doktoru lldlren 
HlnUI llecek 1 
P ... Yer, 28 (AA) - Şehir 

haıtanesi doktorlanndan oper_. 
tar yDıbap Goldıtream'ı llcllr
mDı olaa baltabalacm A .... 
rqit ida .. ..taka. edUelfllr. 

ismet Paşa Hazretleri izmirden 

BoJiyYa ahalisi bafan, 
harp istemekte ve b8k6 
ibtillfa aebep olan Chaco 
liliade 10.000 atker tabfit 
mit bulunmaktadır. 

Bolivya hariciye nazın, 
hane bir bal tam balaam ... 
•usunda Şili hOldimetinini 
ftaetİDI temin icin S.nt1 ... 
Şili şehrine _ıelmiftlr. 

DBIU• devom ed.,., 
Rio de Jaaeiro, 26 (A.A) 

Şae Paulo eyaletinin 350 
mcı11 F axina civannda b 
(8) bin kitiUk muataulD 
kuv.vet tarafından •ir 
tir. Muntazam kuvvetler 20 
rah zayiat vermiftir. 

Federal kıtaat Mlnan G• 
den gelerek hududu Sao 
e1aleti timalinden ıeçmittir• 

Rio Grancl do Sul eyaleti 
ilinin Varıu hllldimetiae 
Sao Paalo eyaletini tak • 
karar ftl'dill tayleniyor. 

'ı Uerln teklifi 
A•~· 28 <A.A) -

..W•, Adutinli tay1areci 
-.eW • lircok Orarayh 
,arect.fn Paraguay hlkO 
De biimet teklif etmit old 
.,.. ,.ıyo • 

coşkun tezahüratla al!!ldı a..71.•-..--';s '(:~;:. 
flfıt tarafı ı inci sayfada] kalac-ktır, demişlerdir, ticiaı Gruicaı ••zeteliaia 

ket IMfriyat hayatındaki mesaisini de Rıhtllnd• t••ha ... ı difl bir habere gire 
takdir etmişlerdir. Başvekil ref akatlerlnde hariciye ve- Ye Arjentin bOkimetlerinİll 
Başvekil Anadolu gazetesine totog- kili Te'tfik RtiştU, maarif vekili Esat tut teıebbU.lerine rajm• 

rafiarmı da hediye et"işler ve fizeri. ve Nafia vekili Hilmi Beylerle zevatı Te Bolivya h6k6metleri 
ne "idealin yorulmaz Yolcusu Anado- mahime bulunduğa halde og- yapmak iıtemekteclirler. 
Juya,, ibaresini yazarak İmzalamışlar- leden sonra saat 16 da. limanımızda La Paz hOkdmeti daha ti 
dır. bulunan Ete Yapurile lst.ınbula hare- dea Chaco mıntaka1aaa bia 

Bundan llOllr& DolaphköyO, iki~~ ket etmit1erdlr. Limanda puapart dar ııker glindermiftir. 
meliık, Tilkilik, Alsancak Halk Fırka dairesi önünde vali Kazım, ordu mii- ----------~ 
nahiye ve oeaklannı ziyaret etmittir. f ettiflerinden Fahrettin, ve süvari mtt. iner inmez bfnlerce halk taraf 
Buralarda fırka heyeti idanlerile ay. fettifi MUrael, kolordu kumudanı AH yqa&ln İsmet Paşa nidalarile 
n ayn hasbihalde bulunmuştur. Hikmet, müstahkem mevki kumanda- lanmış ve pek hararetli surette 

Daha sonra liman inhiıııannın ter- nı Hüseyin Hüsnü Pa~larla hlhlmam Janmştır. Paşa hazretleri NI 
saıiesine ve Karşıyaka fırka merkezi.. erkan ve rüesayı mülkiye, adliye ye lAm ifa eden kıtaatı aakerl;reyl 
ne gitmittir. heyeti muallimin, unıerayı asarlye ha asker diye iltifatta bulunma 

Öfleden sonra Borsa v~ Ticaret o- ve şehrimizde mevcut meb'uslar ile milstakbelinia ellerini aikmı 
dumı ziyaret etmişlerdir. meeHsi umumi l'll&yet dnimi encümea Pqa hazretleri motlrle vapura 
Tle11ret od•81nd• topl•nm• a:aalarile belediye reisi ve şehir mecll· mitlerdir. Bir miiddet ..,. 
Öfleden sonra Ticaret odası salo- si azası ve C.H.F. nliyet idare keyetl halkın copun temlratı ,. 

nunda tUeeular, banka mUdUrleri reisi ve ar.alarile halk teşekkUllerl ile dltklerl arasında limanı mi-~ 
Başvekilin rlyuetlnde bir toplanma birlikte ve blUhaam mfleuesat müdUr Vapur hareketi esnaaınp 
yapmışlardır. Bu içtimada ınahsul va· ve mümessilleri ft vilAyetterle kaza• Poyrazdan yamat.ki vap-
ılyefl ile memleketin !htiyaflan ve ti· fardan gelen heyetler ve S•:wyet kon· binmif Ye .f5 daWb saıflaM 
caret işleri rörüştllmüştiir. Tlccarla· solosu ve blaleree halk kütlesi tara. körler tarafında• _.._.. 
nn mütalealannı dinledikten sonra fınden teşyi elumuştur. Pasaport ö- mlfbr. 
Paşa hazretleri: nünde bir bando muzika ve bir krta lstanbul heyeti de Ete He 

- Malınızı ucuz satmağa ehemmi- asker, polis ve jandarma müfrezeleri etmişlerdir. 
yet verdiğiniz anlaşılıyor ki bu çok rasimei Jhtiramiyeyi ifa eylemittfr • 
dofru bir fikirdir. {'ok mal satnıak, Eie vapuru alay sancak1arile donatıl· 
ucuz satmak klrJı şeydir. Çünkü mal mıştır. dörtte werefl•dinıekler Te 
bedeUafn en ~olu sene memlekette lamet Pap Huret1erl otomoblld• :JJıU.al deint ~ si4 
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o.ıı.. . l __ a_ı_n_l~•--•-•_b_e_r_ı_e_r_ı __ I 
\re ıs n heykeli T omanın hiddeti Muhtelit lnhisar1arda 
L. ı .... !:~nt:~·01000tku Blltlln Samatyayı ye- Mahkemelerde Açıkta Kalacak 

11 ~ enıze bakan heykel rlnden kaldırdı - - - Memurlar 

3 - VAKll' 29 Tf'mmuz1932 -

Ticaret 
~--Ve tktısat 

Şeker 

d~efildirYeT~nkç yığınından ibaret HUk" tl 274 hl . ur d . ı EvYelki gece sabaha ka-• Sa- ume en n Gümrük re lnhisa:·!ctr relaifrti nıiıs· bele • . enız erinin bu ·., 
dir t.Jııd~~•ııb~kdenizin on sene • matyada bütün mahalleJi ayağa altın lira isteniyor teşarı Adil Bey şeflrumzdcki ldkika-

Yarın istediğiniz 
Kadar bu labl lirsiniz 

31 Mayıstan evvel sipareş edil 
diği tesbit edilen ve 6 temmuı 

llalu. g ır dog~u b' ku kaldıran bı'r vaka olmu•, Ahmet tına deranı etm(•ktt:cir. 
'f ~Qıa, bir · şun, ır r- ~ Muhtelit Türk • Yunan hakem Adil Bey ı•ekale.fo ait .,mlıtelif iHler 1 .~deaidir otarı~ ın~t ve cezrinin Ef. isminde bir zat yaralanmışhr. mahkemesinde dün 16 davanın hakkında fU izalıatı ııermiş~ir: • 

(6 temmuz dahil) akşamına ka 
dar gümrüklere gelmiş olan ıe
ker, kahve ve çayın ihracına ait 
kararname dün gümrükler baş 

~orenler b. hnu zmır kıyılarında Yaka <u ıııekilde cereyan etmiştir: mU f 1 B d va I h" la ~il lcurı ) U eykelde bir mille _ ., ., ra aası yapı mıştır. u a • - n ısar rm birle,tirilmesı 
tın İnloı~ Ufh~ tarihini, bir mille _ Bahçıvan Toma Beyoğlunda !ardan mühimleri şunlardır: işinin ne zaman bitirilebileceği 
oJturiar."P &oılelerini adım adım ahbaplarından birine gitmiş, ge- Estolinos Arneltoni, tüccari henüz malii;u olmamakla bera· 

1 
İııtıirdek· Ga . ce saat üçe kadar rakı içmiştir. eşyasının ve gayrı menkulitile ber bu sene içinde ikmal edıle

ı..~ak i . ı zt heykelini l\n • Biraz sonra ahpabma Allabasmar- nakil vasıtalarının alınmasından ceği muhakkaktır. Bu iş henüz 
'ae&İz ki çır:. vazıh bir hüküm tiip· Jadık demiş, sokağa çıkarak h· dolayı hükumetimizden 25500 neticelenmediğine göre açıkla 
0 11. u h•·ıı'" e_ce GAZl'dir. Fakat · · T altın Türk Jiraaı istemektedir. kalacak memur1arın adedi bak-

L - t f ramvaya binmek iıtemışhr. o-t•ui ka arı edeceğiz? Hayat A'eksi Viziyos lzmirdeki kında birşey söylenemez. lnhi-
•'L Ynıya0 b" ma bir müddet beklemiş, tram-
~•oi lll" • ır millet havalı menkul ve gayri menkullerinden sarlarm Ankoraya na~ledilip edil-
"e ıo .... ut"..:ı-tadi hamlelerı· o.lan vav geçmedig" ini görünce bir o- d l 1476 ... d h" . d ·-.u o ayı O lngiliz Jirası, Ma- mıyecegı e tev ıt ışın en sonra 
~Öz .. h· kz ufuk zaviyelcrı' 1"le her tomobile binmic, Samatyadaka l k K k '-k o" "' ... , a b' " dam Gikilerya Papadopulos anlaşa aca hr. aça çıu yenı 
t "Yük i ır manzara veren evine geJmiştir. Toma evine gı· Edirnedeki menkul ve gayrı' kanunun tatbikinden ıonra her 
oir - .. nıanı anlatmak henüz hiç l ·••Unevv . rerken bahçesine atı mıt bir ta- menkullerinden dolayı 4135 al- yerde azalmış, bilhassa cenup 

Onu e ~r~ nasıp olmadı. kım taş, toprak görmü•. bunla· t Tü k ı· mınta\casında hiç kalmamı•hr. tden la n 1Yı arılatan, onu tarif .... ın r ırası Simon Leon ., 
met paşadır. rın evinin yanında yeni yapılmak- LivanitoCJ Antaİyadaki efyala-

F·ı_. • • • ta 0
1an Ahmet Ef. nin evinden randan 4654 altın Türk lirası, 

'd 1
" 1r adanı ı d 1 ahldrtına hiikmetmi7tir. Kafası Jan lkomo gayri menkulltının 

ı aııtı lı ı amel pa§a ev et ) 
'-taet p illet pa~adan, kumandan iyice dumanlı olan Toma bu ba- ~ ınmasıodan 5150 lngiliz lirası 
~ detİ;.•n hiç geri bir İsmet Je fena halde sinirlenmiş, Ahmet ıstemektedirler. 
"111\da h 1 

• ır. Onnn İzmir nut .. Ef. ile kavga etmek istemiştir. Dün mürafaası yapılan bu 
~ÖriiYor •d1.•eleri nasıl dizdiğini Saat dördü geçmİflİr. Ahmet 16 dava ile bükiımetimizden 
!draki ~~ 1~.sanlar için karanlık, Ef T 274276 altın Türk lirası tazmi-
lt~ ·••u•kul vakıalaı·1 bir pro • ·' omanın kendisile kavga nat istenmektedir. 

1 
1 lhahrutu alt n ı or etmek arıusnndan bı'baber ra-. qık ı· 1 a a ıy • T611k edilen mUrafealar 

)ı tö-,ı1 llp Yolundaki Biiyük Gazi· hat, rahat uyumaktadır. Bu s;ra· 8, 10, ı 1 Eylül tarihlerinde 
14 Ilı, e •nlatıyor: da T o ııa Amet Ef. nin kapısını T k F B 1 k 
'"'·ıı h••taya mecbur oldu.au ilr • ransız ve Türk - e çi a t ... ret • şiddetle çalmış, avazı çıktıj'ı muhtelit haken mahlcemelerinde 

1
"• dQ 

1 
•öylemenln tatsızh· kadar. yapılacak milrafaalar reis M. '1.ı,11 ... •UnUrsek fellkete tu• 

a.. uUtu bl 111 - Dıtarı çık bakalım. Seninlfı Aaer tarafından dün gelen bir 
..... h " r m ete kurtu• ! d mektupla 'S, 11, 18 Eylül tarı'h· •- •••ps d ı görUlecek hesabım var iye ba- • •r•ce ız ve ayanı maz lerine talik edilmiıtir. 

ta,, de •ert tedb1rlerlnl ba• aırmıye baılamııtır. GUrftltüyU '•le • Periye bankası ile TUrklve "' • aayıemek va:rlfeslnln mahalleli duymuı, yangın e~di- , 
'-•-.. •rece çetin oldulunu h bank••• arasındaki dava 

- .. ""' d şcs le erkes yatağından fırla· Periye bankası tarafından Is· 
c_ • eblllrlz. ,, mıştır. Gürültüden Ahmht Ef. de 

~""" :İye bu cepheden bakınız, tanbul belediyesi ile Türkiye ban· 
l)i '"l eraıat Te kudretini daha uyanmış~ kası aleyhine açılan istikraz da-

l' 1Yacak11nrz. - Yabu ne oluyor; diye aşa· vasının 17 Eylülde mürafaası ya-
~ac.:rabeı bir ark kafasına yas - ğı inmiı, karıısında pilr tehev· pılacakhr. Dün bu münasebetle 
'91'1·, ~. ""-1:-. .ı. .. 1naai)'...:r!lnci. - vor Tom11yı g-OrmUftor. Atimet muliteltt hakem niahliemelerı u
~ eah .l>ır rrıem1ekd ve çocukla· Ef. uyku sersemi olduğu için ev- mumf ajanı Emin Ali Beyin riya
~l\ • .,.-lı keyif uykusunda horlar- ı setinde hazine ve beledı'ye avu-
ıı... ' ·r i b ·· · ,.e.i ne olduğunu anlamamıı, To· 
-ıile · nsan, ütun ınsan sem • katlan toplanarak mDrafaa esas-
liııi, ~1ni. d.e.viren maz.i k, ıymet!e- maya ne istediğini sormuı, Bu- J L 
) ~ an etrannda konuımuılardır. ot.\' •~ı ıtıyatlarım ın~ar edi - r un üzerine de Toma gözilnil 
~l'tf ~nı Lir ideal uğrunda mevki ~ ummuı ağımı açmııtır. Toma 
iillai~i ıj'•nlann alkrşına mukabil mo!ozların ne için kendi bahçe
l'ı1t1 1 ~rin, imanuzlarm ba•la • 
) Çay .,. sine atıldığını ıormUf, hakaret 

Maliye müsteşarı 
Avrupaya gitti Ot. ıreınedikleri yollara hakı-bi etmiş ve a1abiyetini yenemiyerek 

)'t ·~enli, korkunç fakat sonu ha· Ahmet Ef. nin batına kürekle vu-
11)~ ... onu ıaadet dolu yollara açı· rarak yaralamııtır. Zamansız kav· 
d 8.. gayı g6ren ve rahatsız olan kom-

Maliye müsteıan Ali Rıza Bey 
dün akşamki ıemplon ekspresile 
Romaya hareket etmiştir. 

etild·!'ollardan ıeçmek kolay şular derhal koımuşlar. bahçıvana 
b it, k 1 k 

Ali Rıza Bey Avrupa ıeya· 
batinin sebepleri hakkında hiç 
bir ıey ıöylemek istememekle l Q\l ya a ıyara poliıe tealim etmiı-

~~l'd, Yoll~rdan geçmek, hu yol · !erdir. 

d
il' "1i~e\'rılmeden ilerlemek için 
it, ete ancak bir Gazi lazım· 

~ ..........___ Sadri Etem ....... 
''"'~8peklerl ta,ımak için 
8~ıe .• kaf6aler yaP.braldı 

l't!GtJc dıye tehir dahilinde do
I.;dtıa ta olan bafl boı köpek
~ 

1 
kudurma arazı giSster~n- . 

"' ,:"•lıyıp kuduz hastanesi· 
'tt1c t'•ftırına zarar Termeden 
d~.,_~ lllelc için bet tane bly(lk 
fe.ıe:d lcafeı yaptırmıştır. Bu ka· 
ftı " e birbirinden ayrı sekiz 

•rdır 
~ . 
'""• - . 

1";" latanbula blslkl6tle 
l' or IDnde geldiler 

~~İt~ •po~ klObü aıisından 
""tilcı'U e Nurı Beyler Adanadan 
le~. e ıehrimize gelmiılerdir. 
~b~ab ıporcplar Adana ile 

~ttt,1u, •raıındaki 1220 kilo
olbetr llleıafeyi gDnde 100 

"-d, ~ gitmek suretile 12 
• lllıılardır. 

ı.. ~'!' s·••kll civciv r 
~~. b· ufla mahallesinde ku-
~ bit~ tavuiun yumurtaların· 
~~~~ç ayaklı bir civciv 

' g C ..!:..''!..~Dk b
1 
u ckiv• 

,.,. -.. _. ... a p ·-
"tık olarak kuyruğu· 

chr. 

Bir tahkikatın 
Neticesi 
Bir kaç ıiln evvel Y enipoata

haoe önünde yapılan cinayetten 
bahsederken, maktul Klmil E
fendinin arkadaıı Remzi Galip 
Efendinin hadiıe hakkında IÖy· 
lediklerini de yazmıştık. 

beraber bu seyahatin ltalya hü
ktlmeti tarafından hUkiimetimiz 
heaabına açılacak kredi He ala-
kadar olduğu anlatılmaktadır. 
Ali Rıza Bey Romada bu itle 
meıgul olacaktır. 

Konservatuvar 
Mtltebassısı 

Viyana operasının sabık m&
dürü M. Markın konıervatuvar 
mUtehauııı olarak getirilmesi 
için Heyeti vekileden döviz mO· 
saadeıi alınmıştı. Belediye M. 
Markıa mektup yazarak eylül 
ayı zarfında latanbula gelmesini 
bildirmittir. 

Remzi Galip Efendi, kanlan 
akarak otomobile konulan mec· 
rubun muhtelif baatabanelere iÖ· 
tilrOldOtn halde kabul edilmedi
jini •lyliyordu. Bu ifadeye göre 
mecruh nihayet, Cerrabpafaya 
yabrılm•ı iaede az sonra ölmüştü. 

Dün villyet sıhhat ve içtimai Bir UIUm 
muavenet mOdGrlllğOnden bir Teeuürle haber aldığımıza 
t k ld k B göre Unakl zade aileainden 
eı ere a ı • u ifade Uzerine · 

yapilan tetkikatın ıu neticeyi Muammer Beyin oğlu Münci Bey 
verdifi bildirilmektedir : Büyükdere yolunda Alman gazi-

nouı civarında 6Jil olarak buln-
"'Yarah Ktmil Efendi Sıbbat TUrduna 

getirildiği :zaman ölmüş bulu~uyordıL mqtur. Zabita bu hususta tah• 

Bu vaziyet karşısında müdahalei tıbbiye ,.k.iklaltll,ylalplmlalkltalldlılr.••••••I 
icra edilemlyeccği ancak maktulün mor· 11 

ga nakli soyleDerek kabul edllmemittir. Elim Bir Ziya 
Morga gf dildlkte Müddeiumumilikten U~aki Zade ailesinin genç ve güzide 
müzekkere olmadığı için morg müesse- e11ltdı Mlinci Uşakt Beyin evelki gün-
scsi m:ıktulu tabit olarak kabul edemi- kü ufolü hazini münasebetile ~erek aile 
yeceğini beyan etmesi üzerine Cerrah· dostlınnın ve gerekse şahsi cblbbasının 
paşa hastah~nesine götürülmüş ve bir cenaze merasiminde hazır bı;lunmak üz· 
maktul retirildifi için telefonla polise re 29 Temmuz 1932 Cuma günü ıaat 
mılOmıt verilerek polisin malömatı tah· J 2 de Bebek camii şerifine teşrifleri, 
tında kabı.:! tdilmif!r. Tnzih bu1urul- kemali teessürle he)ın ve rica olunur. 
masını r~çt eder':n efendim,. 

Tiltilncillilk 
Komisyonunda 
Tütüncülük kanununda yapı· 

lacak tadilih tesbit edecek 
olan komisyon şimdiye kadar 
1071 numaralı tOtüncülük kanu· 
nunun birinci maddesi Ozerinde 
tetkikat yapmaktadır. Komisyo
nun iki ay daha toplanacağı 
anl•ıılmalctadır. 

Şemslpaşada 
Yapılan rıhtım 
ÜıkOdar kulObO Şemıipafa 

sahilinde kullibOn a'none tesadüf 
eden kısımda 400 lira sarfede· 
rek rıhtım yapmııtı. Şe•sipaıa
nın mütebaki kısımlarında da 
rıhtım inıaatına baılanılmak üze-
re olduğu belediyece hraber alan· 
mıı ve böyle mtibim bir inşaa• 

tın projesi belediyece tetkik 
edilmeden yapılmasının doğru 
olamıyacaia al&kadarlara bildi
rilmiıtir. 

Yeni Mektepler 
Daimi encümen dOn yeniden 

yapılmak Dzere 14 mektebin 
inşasini ihale etmiştir. Mektepler 
Beykozda CDmburiyet ve poyraz 
köylerinde, Bakır köy kazaıı da· 
bilinde Firoz köyOode ve Mahmu
diye Nahiyesinde, Çatalca kaza
sının boyalık aahiyesinde ve Çak· 
makh, Muba, Tepecik köylerinde, 
Şile kazasının alaca nahiyesi ile 
aveyli, Kara mandıra, Bıçkı dere, 
Karaca köy, Akçakeıen kCSylerin
de yapılacaktır. 

iki feci otomobil 
kazsı daha 

Dün saat 12 de Galatada iki 
otomobil kazaıı daha olmuı, dört 
kişi yaralanmııtar. 
Kazalardan birisi Karaklyde ol· 

muıtur. Şof6r Vebbinin idaresin
deki 1601 numrulu otomobil 
Sirkeciden aldığı müşterileri Tak
sime i~mırmek Oıere köprUden 
geçerken otomobilin fireni fırla· 
mıf, Karak6y tarmvay iıtasyonuna 
doğru hızla gitmeye b aılamı,tır. 
Şoför, otomobilin aJabildiiine gi· 
derek bir çok kimseleri ezeceğini 
tahmin etmiş, hemen direkıyonu 
aağa kıvırarak F rarısız bankasının 
davarına çarparak otomobili ·dur
durmak iıtemiıtir. 

Fakat otomobil davara çarpma-
dan evvel köıe batında oturmak
ta olan boyacı malul iazilcrden 
Yusuf ve Hüsnü efendiler ve lele· 
fon şirketi memurlarından Meb· 
met efendiye çarparak yere devir· 
miı. muhtelif yerlerinden yarala
mıştir Bundan ıonra otomobil 
davara çarpmıı, an tarafı parça
lanmııtır. 

Boyacılardan Yusuf efendinin 
tahta ayakları kuılmıt, kolların· 

müdürlüğüne tebliğ edilmiştir 
Eu kararnameye nazaran, bu 
maddeler yalnız bir defaya mah 
sus olarak kontenjan horic1 ol 
mamak üzere gümrüklerden gc 
çirilerek piyasaya çıkarılacaktır. 
Kararnamenin geldiğinden ha 
berdar olan alakadar tacirler 
derhal gümrük idaresine müra• 
caat ederek mallarını çıkarmaya 
başlamışlardır. 

Hu suretle günlerden beri pi 
yasamızda devam eden ıeker 
buhranı yarından itibaren kal· 
kacaktır . . Kesme şeker ve toz 
şeker fiyatlarının artık normal 
bir fiyatla satılması beklenmek 
tedir. Aksi halde alikadarlar 
ıiddetle cezalandırılacaklardır. 

Mısırda pamuk zerlyab 
Bu sene Mısırda pamuk serw 

iyabnın 45 milyon d6nl\mden 
ibaret bir sahaya münbasll' kal• 
dığı anlatılmıştır. Bu miktar ge 
çen ıeneden yüzde 35 nokAD· 
dır. 

Belçlkada taze UzDm 
Belçika taze üzüm ve taze 

meyva ithalatını kontenjana tabi 
tutmuştur. 

Tiftik ihracatımıza mukabll 
mal lthall karen 

Tiftik ihraç etmemize moka· 
bil m~mleketimize ecnebi mala 
ithali hakkındaki kararın Ingiliz 
ticaret aleminde fevkalide bOı 
nO t~likkiye uğra~ı Londra 
ticaret mllmeuilimiz tarafından 
biJdirilmittir. 
Yunanlatanda azam rekolteal 

ihracat ofisi tarafından, Yu 
nanistanın bu sene OzUm rekol
tesinin 140 bin ton •e Avus
turalyanm 34 bin ton olduiu 
teıbit edilmiıtir. 

Yunanistanın geçen ıeneki 
ilzüm rekoltesi 75 bin tondu. 
Yugoslavya ve Romanyada 
bulday rekc ltelerl iyi delll 

Y oğuala•ya, Macaristan ve 
Romanyanın buğday rekolteainin 
bu sene çok fena olduğu ve 
Yuğoslavyada seylapların, di· 
ger memleketlerde de buğ• 
daylara ariz olan bir hutahiın 
sebep olduğu haber ahnml§tır. 
Z~lrapta numune panayırı 
Üç eyllilde Sırbııtanın Zağrap 

şehrinde bir numune panayırı 
açılacak ve 12 eylnle kadar de
•am edecektir. 

ihracat oflolnde 
ihracat ofisinde bir istatistik 

tefliii ihdas edilmiı ve memur• 
Jardan Faruk Bey bu vazifeye 
tayin edilmiştir. 

1 . Gelenler gidenler 1 
Bır hafta evvel şehrimize ge• 

len Brendizi valisi M. Rosso 
dün sabah Aero ekspres tay
yare postasile ltalyaya dönmOştür. 

~an ve belinden yaralanm11, di
ger boyacı Hüsnü efendinin ise 
gene tahta ayaklarından biri ln
rılmış, ko~larmdan ve başından 
yaralanmıştır. Telefon şirketi me-
muru Mehmet efendi de diz ka. 
paklarından ve ellerinden yara-
Jan?1ışhr. Mecruhların yaraları 
hafıftır. 

Diğer kaza ise Galatada Def
terdar yokuşunda olmuştur. A· 
mele Erzurumlu Süleyman oğ'u 
Salihe 2693 numaralı otomo~ilı 
çarpmış, başından yaralamıştır: • 
Salih hastahaneye kaldmlmııtır: 
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Samsun » 
Müddei umumt lk suçlunun cezalan- Vilayet 0001 çoLLERL'\TDE 8 s ~ 

dırılmasını istedi Fakat bu sırada Çin kaıifi Von Rihthoven bir ınakal~ 11t 
Ağ hk · d.. 2- Huku~u amme şahı"tlerı'n· Bütçesinde rederek Rus miralaymm asıl Lop Noru deg~il fakat başka bır 

ır ceza ma emesı un, ... k f , 
d C§ ettiğini iddicı etti. ~c 

Muharrem ism'ndc birini öldür- den Ismail ve lbrahim efen iler. A am"tasarrufyapıldı R ı yıı.1" Z l w us mira ~~ı buna cevap vererek Çin haritalarının d 
mekten auçlu H;sanıo ve Ha- mazaun Hasam, elinde sustalı SQJ1UJun hususi mulıabirimizden: oldugunu, kendısı tarafından keşfolunan göle halk tara~JJ1\d'J'. 
sanla birlikte Necati isminde bir çakile maktul Maharrerne vurur· Bet ay evvelki adi içtimaında Kara Koşun denildiğini, ve bunun eski (Lup Nor) un ayrıı 0 

diğerini yaraJamaktan suçlu Ha· ken gördüklerini söylemi.şlerdir. 1932 bütçesini yaparak dağılan ğunu söyledi. 
lilin muhakemelerine devam et- 3- Nihayet Muharrem Ef. vilayet umumi meclisi geçenleı·- Mülazim Koslov, Lop çölünün şimalinde Kuruk derYıınr 
miştir. Dünkü celsede tahkikat hastahanede ö '.ürken "beni vuran de yeni vali Mustafa Arif bey ta hu~ Kum .. Derya~ın lıur~ yataklarını keşfetmiş, bunla~ı~ '0~ 
b. dd k ·dd" Hasandır!,, demiştir. rafından fevkalade ı'çtimaa da • dogru muteveccıh oldugunu görmüş, ve kum nehrine ılcı ıı 
ıtmiş ve i ia ma amı ı ıasını dan tema~ edebilmisti. 
d t · · M"dd · · .. Muharremin ölümüne sebep vet edildi. ~ . 11 se e mışlt. u eıumumıye go- lô93~1897 de yaptığım seferde Koslov'un temas ettiği ı·~,ı 

· t .. ·· t '- dd·· olan bıçak, Halilin bıçag~ ı olamaz. Evvelki içtimada üç senelik t ı d K d k J'(/P. re, emaye gunune aKa um a ar an u:n ~ryayı ısmen görmü!l ve Rus miralaV' .,. 
d M k M t b•t t . r tahsilatın vasati haddine göre l k . b 1-' :r • oıt~· eden bir hadise var ır: . a tul org raporu es 1 e mış ır: v~ s ynın u uuğu su volunurı şark kıyısını takip ederek ' 

Muharrem bisıkletçidir. Bir gün, Maktulü ö!düren yaralar tek bir bütçe yapılmıştı. Bu esasla Rıhthofen tarafından beyan olunduğu veçhiJe şarka doğrtl •·t~ 
k 1 d B yapılmış bir bütçenin tatbik sa• k I ) 1 l - • k · k ) yo" Emin isminde bir çocuğa bisık- yüzlü bir bıça yara arı ır. u 0 sa 1P s_a mac ı gmı anıp,...., , ıstemiştim. Böyle bir o f 

ı . . . k. 1 tek yu··zlu" bıçaksa Hasanın kul- hasında doğuracağı mü~külleri B_u kol Y. erıne Buhc·y· ı·(;kr silsilesi gördüm ki bunlara Avullfl} • ..l1 
etlerinden bmnı ıra amışhr. d'kk t ı · ı· K ı J" )andığı sustalı çakıdır. Zaten nazarı ı a e a an yena va ı, es- ara go, Tayek gol, Arka göl namları veriliyordu. Ben 
Çocuk, bisıkleti muayyen ıllü:l- babı mucibe serdile bütçenin tas~ gölü, eski gölün, bakayası saymı•tım. ı·f 
d k · hadise esnasında Halil iki yüzlü :r "s" etten ço. sonra get ırmiş bu dik ediLmesini istemi~ bir taraf· .Kosl.ov bir eser.neşrederek benim tahminimi ym)ıcıı (ıı ... ~ kama hullanmıştır. ] :r .. w 
suretle bir münazaanıo çıkmasma tan da tahsil imkanını, tediye ka me < ıstedı. Koslov, Kuruk Deryanın bugünkü Konçe derY , _ _. 

Necati Efendinin yarasının maz- l k' t ... J ( w k b l d. l\". sebebiyet vermiştir. Muharrem bi iyetile uygunla~tıran esasla- es ı ya ag! ~ ~.uşu ıu a u e ıyor ve bunun da zamanla v~~ 
çocuğu hırpalamıya başlamıştır. nunlardan hangisi tarafından ya- rın tetkikine başlamıştı. Koşuma gıttıgmı ve Kara Koşumun eski (Lop Nor) old,ıS 

P1ldıg~ mm tesbitine imkan bu!u- B d f k 1 d söylüyordu "' Bu sırada orada bulunan Necati u esas üzerin e ev a a e · tı!' 
E namamışlır. Faili müstakil belli içtimaını yapan umumi meclis, Ben 1300 senesinde tekrar bu havaliye ge!dim. Ve J{\l tf 

fendinin gön!ü, çocuğun harpa- olmadıg· 1 ı"çı'n bu fiil her iki maz- deryanın alt tarafına ait bir harita yaptmı. Kurukdery"nJJJ ~lr 
ı · her şeyden evvel Samsun idarei ... ıır 
anışına rıza göstermemiş, müna- nuna racidir. hususiyesini borçlu vaziyetten ğı umumiyetle l(JO metre geni~liğinde ve dört beş metre der•lY 

zaaya karışarak kavgayı bertaraf Davayı teşrı' h eden, iddiasını ku k . • ğ!ndedir. Onun için h_ ütün Tarim nehrinin ve onun kolu, 01,·' 
rtarmıya arar vermış, resmı K d - ov 

etmek istemiştir. söyliyen ve delillerini sayan id. müessesat hariç olduğu halde onçe eryanın, eskı zamanlarda bu metruk nehiı· yatagıtı 
Gene tam bu sırada Halil çi- dia makamının iki suçlu hakkın· sırf şahıslara olan 115 bin lir~ aktığı~a ~a.na:ıt has~ ettim[. l tl.l~I 

ka gelmiş ve müdahale etmiştir. da istediği cezalar şudur: borcun tediyesi imkanını düşün· .,un an sonı-a ütün op çö ünün Karakoıuma kadar eJıl 
d f M b 

etmekti. Martın 28 inde ç{tlün şimal tarafında Lon - Lon f 
1 Bu e a, u arremle Emin çocu· Hasan, Muh<?rremi katlettiğin- müştür. nin harabelerini buldum. Yanımızdaki su miktarı burada y~; 

ğun mücaclclesinin ber taraf den dolayı 448 inci madde ile, Yeni bütçe 1931 senesi tahsi· 24 saat kalmamıza imkan verdiğinden çölü geçtik ve onun ~ı ~ 
edilmesine mukabil Necati ile Necati Efendiyi yaraladığından lalını esas ittihaz ettiği cihetle taraflarında asırlarca evvel kuruyan müteaddit gol yata~l~ 
Halil tutuşmuşlardır. Fakat etra- dolayı, 464 üncü madde ile azal- bu borcun sene icinde ödenmesi bulduk. ~ 
fta bulunan]ar hadisenin büyli· tılmak ıartile, 456 ıncı madde- mümkündür. . Lon - Lon şehrini keşfetmek gerek coğrafya, gerek t~ 

· · 1 1 ·k· k n·ın ı"kı·ncı· fıkrası" le, yanı· bu ta- Yeni bütçenin yekUnu S09 bin noktai nazarından büyük bir ehemmiyeti haiz ol dut.undan ~ ~ mesme manı o muş ar, ı ı av- :. ıı 
)ebe göre, suçlu Hasanm 18,5 liradır. Bunun 178003 lirası maa· senesinin martında oraya tekrar avdet ettim ve e,·Jerin bir1J 

ğacıyı yatışhrmışla:-cl ır. Cinayete rife, 62324 lirası sıhhat ve içti- kağıt ve tahta üzerinde 150 kitabe buldum. Bunların bir la 
t ı. dd- d ·1k ı.• · sene hapse mahkum edilmesi ..., 
atsa um e en 1 vaö a ışte mai muavenete, 9651 lirası ziraat üzerinde tarih de vardı. Bunun neticesi •ehrin Lon • Lon naıv, 

Ç 
icap etmektedir. :r J g 

budur. inayete ieliace... d ve baytariye; 137421 lirası nafi- da olduğunu, ve miladın 260 - 270 senesinde mevcut bulunPıJ 
Halil, gene 463 üncü ma de ı d 

1931 seneıi birinci Teşrininin aya, 65 hin küsur lirası fevkala- nu ana ım. /; 
ile azaltılmak üzere, 456 ıocı B ·· · ··1·· · ld b b J dıv 18 inci gecesi Halil, arkadaşı deye ve 115 bin lirası hususi unun uzeı ıne ço u ~ıma en cenu a taramıya a~ ~ ~ 

Hasan la birlikte Pangaltı ti yat- maddenin ikinci fıkrasile. Bu tak- borçlara tahsis edilmiştir.. Bu Ve b~ sur~tle gö! yatağ1mn eski vaziyetini ve deı·inliğini tayııı (ı 
d k G 

dirde Halil de 6 ay hapis yata· suretle tevzin edilen bütçenin mek ıstedım ve bunu pek ,·azıh surette gördüm. Bi.itün çöl 0 . .4 
rosun an çı ıyorlar. tce saat caktır. masraf kısımlarınd bir hayli idi. Ve Lon. Lona yakın olan ba~langıç noktasını Karakoşı1J1Y 
yirmi dörtk, evletlııe gitmekte- Muhakeme mlldafaa için 25 E sathından il<i rn re ~el ... ükaeldi. .... J 
dirler. Gene aynı saatta, bir ~ tasarruflar yaEılmıştır.. zcüm· ... Miladın dördüncü asrı başlaaıgı sırada Lon Lon harliP 

Ağustos Perşembe gününe bıra· le maariften bir müfettiş, on beş 
g ün evvel HaliJle tutuş na Necati k 

ılmıştır. muallim, üç katip, ziraat ve bar 
arkada,. Salabattin, Ye bııukletçi Sa.bık Musul meb'u- tariden üç ziraat memuru, sıhhat 
Muharremle tiyatrodan dönüyor- ve içtimai muavenetten 6 hasta 
iar. Şişli Osman Bey caddesinde sunu Öldüren bakıcı, hususi muhasebeden 3 
rastlaşıyor. Bir gün evvelki mü- Sabık Musui meb'usu Nuri memur açığa çıkal"ılmı~tır. 
nazaa tazeleniyor, evvela kuyu Beyi öldüren Hacının Ağırceza· Ba~muallimlerin makam tah 
kuyu sÖYüşülüyor. Sonra, birden da görülen mubakemeıi netice- sisatları asgari hadde indirilmif 
'k" f ı h sı'nde 12,5 sene haps'"- mahkum ve kendilerine smıf verilmek su· ı ı tara ayrı ıyor Ye cep e 
alıyor: edildiğini, bu kararın temyizce retile mekteplerinden birer mu· 

maznunun aleyhine olarak bozul- allim açıkta bırakılmıştır. Alaka 
1 - Necatı, Muharrem, Sa- darlar bu !lekilde mektep idare-

) h · . · duğuau, davanın na~zen görül- :r 
a nttın partısı. sinde mü•külat çekileceğini söy-

2 H l 1 H . . mesioe başlandıgw mı evvelce ha- :r 
- a ı, asan partısı. }emektedir. 

Bıçaklar çekiliyor. Halilin elin- ber vermiştik. Dün Ağuceza yeni valinin meclisteki kuv-
de iki tarafı kt'skin bir kama mahkemesi nakzen gördüğü bu vetli beyanatına göre bütçeye 
vardır. davayı bitirmiş ve es i hükmün- borç karşılığı olarak konan 115 

Hasan, cebinden çıkardığı de ısrar etmiştir. bin lira gelecek sene bütçesinde 
Bir elbise hırsızı hapse mah• bir çok köylerde mektep açılma .. 

sustalı çakısını açmıştır. Hatta, kOm edildi sını temin edecektir. 
eli kaymasın diye. çakısının ıa- Lütfi Efendi isminde birinin Zübeyroglu Fuat 
pını mendilile sarmıştır. saatini Ye elbiselerini çalmaktan 

iki taraf birbirine. saldırıyor. suçlu Hasan ozlu Sabrinin dün 
Çok geçmeden feci netice: Mu- Ağır cezada muhakemesi görül
harrem, muhtelif mahallerinden müştür. Mahkeme s at bırsızlı
olmak üzere altı yara alıyor, ğını ıabit görmemiştir. Ancak 
Necati, boynundan vuruluyor. elbiselerin Sabri tarafından ça
lki inaan, inliyerek kaldırımlara hndığı anlaşıldıiıodan suçlunun 
yıkılıyorlar. Feryatlara zabıta üç ay hapis cezasile mabkfımi· 
kuvvetleri yetişiyor. iki yaralı yetine karar verilmiştir. Sabri 
Etfal hastanesine kaldırılıyor. biı kadar müddet de emniyeti 
Yarası ağır olan Muharrem umumiye nezareti altında bulun. 
çok geçmeden hastanede ölü- durulacaktır. 
yor, fakat, son nefesini verme
den evvel de, zabıtaya kendini 
vuranı ihbar ediyor : "Beni vu
ran Hasandır ! ., 

lddia makamı kat'i surette 
hükmünü vermi,tir : Katil, Ha
sandır. Halil, kavgaya dahil ol
muştur. Ve Hasanla iştirak 
etmiş, müstakil faili belli olmı
yarak Necatinin yirmi gün basta 
yatmasmı mucip olacak şekilde 
yaralanmasına ıebep olmuştur. 

lddia makamının bu kanaat· 
lerini kuvvetlendiren delilleri 
Yardır: 

1- Suçlu Hasan. katil filini 
ika ettiğini ikrar etmişti. 

Merzlfonda kamyon 
Soyan şakiler 
Yakalandı 

Merzifon - Ayın 21 inci günü 
akşamı Havzadan buraya hare
ket eden dört kamyon yolda ba-
zı haydutJar tarafından durdu: 
rulmuf, aşağı indirilen yolcularda 
bulunan paralar alınmıştır. Yal-
nız fOför Hasan Ef. cebindeki 
280 lirayı haydutlar görmeden 
arkadaki sepete atıvermiş, bu 
suretle parasmı kurtarmıştır. Şa· 
kilerden birkaçı hadiseden aonra 
jandarma tarafından yakalan· 
mııtır. 

Doğum 
Burhanettin matbaası sahibi 

Burbanettin Beyin bir kız çocu
ğu dünyaya gelmiş ve Nevzada 
Fatma Nimet isıni verilmiştir. 
Uzun ve güz~) bir ömür temen
ni ederiz. 

Spor hareketleri 

Tebliğ 
lstanbul, 28 t A.A) - Türk 

Atletizm Federasyonundan teb
liğ edilmiştir : 

Esbabı sıhhiyesinden dolayı 
iki ay mezuniyet almış olan At
letizm federasyonu reisi Burha
nettin feyin yerin'! Güref fede
rasyonu reisi Ahrnet Beyin ve
klleti T. 1. C. lttifakı merkezi 
umumi riyasetinden tebliğ edil
miştir. 

Beşiktaş takımı l:rmtrdo 
lzmir, 28 ıA.A) - Davet edi

len lıtanbul Beşiktaş takımı bu
gün Konya vapurile şehrimize 
gelmit ve sporcular tarafından 
kartılanmışlardır. 
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du. Şimalde ya§ıya,1 Barbarlar buraya hücum etmişler ve soY~e 
lardı. Lon Londe huldugum müteaddit vesikalar, bu tehlı; 
harplerden de bahr.olu~lUyor. Bu vesikalar, Layip2.iğde profe~·· 
Cenordey tarafından tercüme olunarak basılmıştır. Lon LoJ1~ıı1 
rap olduktan başka clığer yerler, kaleler, köyler de, J<tl ~(f 
len zeval buldu. Çünkü hemen aynı sıralarda, yahut biraz sıJ r.1 
Tarim nehrinin ır.ecrasını değiştirmesi ve cenubu şarki ile '~1'1 
ha doğru kendin~ bir oyl t.çması üzerine Lop Nor da kurıt ti 
ve suyun cenup ucuna doğru intikal etmiştir. insanlar, hay"8 ter' 
garba ve.cenuba c.1oğtu hicret ettiler ve suyun alındığı yef rı~ 
gittiler. Milyonlarca balık ve sair hayvan mahvoldu. Oıı " 
kupkuru kemikleri ayaklarımızın altında çatırdıy<,rdu. ·ye~ 

Ötüm ve nisyan, Lon Lonun yüksek hars ve mederı1 

üzerinde bir kefen gibi duruyordu. ,-1' 
Marko • Polo, Kublay Hanın sarayına gitmek üzere se.ot' 

hat ettiği zaman, Lon Lon, takriben bin senedenberi uyuklt~"' 
du ve büyük Venedikli seyyah onun varlığından hal:>f"rdar 0 

m1§tı. ~e1' 
Marko - Polodnn 625 sene sonra Lop çölünden geçiY0~ e~ 

taliim beni şehrin kchne e'·lerine sürükledi. Buradan geçen ~ti1' 
yolu on beş asırdan fazla bir zamandan beri metruklu. . şe ı..oıJ 
üzerinde ölümün müthiş sükUtu yayılmıştı. Tun - Huang ıle ~jf' 
Lon arasında giden en :mn k.ervan üzerinden uzun asırlar _geÇI eııİ1' 
ti. O zamandanberi susuz çöl, olduğu gibi kaldı ve bir kıtıl5 17,~' iltifatına mazhar olmadı. !901 fubatında Tun Huang'm g~t ,ıı 
<lan Lon Lona hareket ettiğim zaman on bir gün bir darıı.Iıı re~ 
bulamamış, kafilem, ancak vahıi hayvanların ızinden gıd~tıı1' 
Kuruk Dağın et~ğind'!ki tuzlu suyu buLmakla helak olı1l3 

kurtulmuştu. •J<t'~f 
Fakat tam o zaman Lon Lonun basü badelmevt dılk~v· 

hiılul ettiğine lcı.ni olmu~hl!.ll. Lop Nor yeniden canlana'b,,,e' 
Dediğim oldu ve sular, eski yataklarına avdet etti . Onlarla .;ııt' 
her balıklar ve su hayvan1arı dirildi, istep hayvanları ve ııe Je1' 
ları, ağaçları ve ormanları yeniden hayat buldu. Çok geçıtıf şilt' 
baha\' fırtınaları, milattan asırlarca evvel olduğu gibi, ağaÇ 
tepelerinde terennüm edecek. ffle' 

insanların, ~ski mecralarına dönen sular üzerinden g.e~ıtıİ' 
leri, bir ka~ s~nelik işti. Bir gün basü badelmevt, bütün ihtı~ "ıı' 
le tahahkk"Uk c!decek ve yalnız 2000 senedenberi mezarları ııd"~ 
ranlığmda uyuyan insanlar değil, eski Lon Lon da, uykusıl ef'I'( 
elemle uyandırmağa muvaffak olduğum bu kadım şehird~~ııı'' 
den uyanacak. Yakında köyler yeniden vücut bularak balı 
balık ağları kcracak. 0~' 

Ben (Lon Lan) şehrine otuz sene evvel giı·diğim lıatdt ıı b' 
ya bugün girmiş ıibi hatırlıyorum. Şehrin en eski evlerinde ıı I" 
rinin kapısı açık kalmıstı. Buradan firar eden aıle, yu'Vnsıtıl rJııfl 
pısmı çekmiye vakit bulamamıştı. Kum fırtınaları on be~}":!. OtJ 
fazla bu şehri dövmüş, ve buraya hiçbir insan ~irır.ern1:ı; j)1'' 
beş asırdan beri açık olan bu kapıdan ilk giren adam olııı 1 

na tuhaf gelmifti. 



~r inglllz casusuna hftcom! 1 1 

Lavrens, o kadar mühim 1 

bir adam değildir ! 
Brt111 
0 on isminde bir Fransız ceneralı, 
nnn htlviyetlnl tetkik ve tahlil ederek, 

,_ kıymetini sıfıra lndfrlyor 
1 • IQiiliıle · "''ren . no meşhur casusu ettiği ve bu suretle dürüst olma· 
ltaayır:~ Dıillid ~ir kahraman dıktan başka son derecede fÜp
IOhret b ona aır muharebede beli hareketlerde bulunduğunu 
ltrdan f ulan b8yUk kumandan- bu gibi hareketlerin onun tara-
1'-ndur azla ~~zı yazdıkları ma• fından anlaşılan maceralara ioan
trkll · lngılizler bu perde mayı güçleıtirdiğini söylemek· 
11 ~ 1 çalııan kahramanlarına tedir. 
derl::ların naçsız bükümdan ,: Ceneral Birimon, daha sonra 
ktıu ' onun tahtlar kurduğunu UYrensin mecruhları öldürdüğü
Orıu:~a jfn~sbettiğini ıöylerler, nü, ve Türklerden esir almıya· 
tararen . ta bar ederler. Ve her rak ele düşen her eıiri öldürttü· 
ltsini g~ı . nıacerada onun iöl- ğllnü de kaydediyor! 

A Sl türler. Uvrenıin en çok ileri slirdü· 
caba r ~ 

Mbret a..avrens bu kadar ğü iddia arapları ıevdeği Ye onun 
l~ter~ikYe .Ingilixlerin kendisine için onların davasına ve onun 
16Yılc lerı bunca hürmete istiklaline hizmet ettiğidir. 
~ .. nıı ? Yoksa bütün bunlar Fransız cenaralı bunun aksini 

8 Propagandadan ibaret mi? iddia ve iddiasını Lavrensin e· 
"-••:dnıtteleyi umumi harp es- ıeriodeki şu cümle ile ispat edi· 
dtrd'" ~ F ranaanın cepheye gön· yor : "Ruıgirlar kulaklarıma a
~ ıgı •ılceri heyet başında bu- raplardan, ölüm dereceıinde bık· 

an C 
lllJ har :neral "Brimun,, .. Umu" tığımı f11ıldıyordu. Bununla be-
de aı P • Hicaz,, unYanlı eserin- raber onlara kardeş gorunmiye 
•erıaıektzu~ bahsederek ceYabını mecburdum. Çünkü ancak bu 

O edır. sayede onları elde etmek ve 
~ •aralarda hennz miralay olan kullanmak mümkündllr. 
l tra( 8 . H" . 
q'tlnd rınıon, ıcaz ısyanıaı Uvrens kendi eserinde, bede· 
llaif dan •onuna kadar takip et· vilerin kendisini tanımadıldannı, 
fıııcİ •ha ıonra Fransızlar tara· onun için bedeviler arasında dai
lblh.~~ Adana bavalisinde kulla· ma ıerbest dolaıtığını iddia .......... 

Cidd d eder. 
lllGtt • t e bulunduğu sırada Fransız ceneralı bunun tama-
°"'1ıı tfik~erle Şerif Hllseyin le mile yalan olduğunu, çünkü Lav· 
t,Y&al Oğullan Şerif Ali, Kral rensin sakal ve bıyıklannı daima 
••o d Eaıir AbdulJab ile cere· traş ettiğini, Araplannsa sakallı 
~ltrıt tn milzakere ve mubabe· olmıyan adamı yabancı tanıdık· 
'-keti Gtede beride vuku bulan Jannı, onun ' için hmesin onu 
.-r,

11 
hareketleri takip eden b 1 b 

aeı .. ~·z zabiti, her gtlnkn badi- ir ngiliz za iti olarak tanıdığı-
.. ,. b nı, bilhassa onun mavi gözlerinin 

'-eritı· mu taraaına kaydetmit ve herkese yabancıhğı ayan beyan 
de 1 bu mubtaralardan vücu-
...... ~t.tirrniıtir. Eserin mukadde- gösterdiğini anlatıyor. 
..... ıo1 Fransız ceneralı LAvrensin as· 
)ttlb ceneral Franıe deıpere kerlikte de behresi olmadığını 
delb ... buluuuyor. Gerek mukad· anlatarak onun bir defa kral Hü· 
4 .... 'bin, gerek eserin hedefi •.-e11 ıeynin Deradaki kuvvetlerini im• 
lll11kab 

1
1 ta!afından yazılan esere ha ettirmek ve bu suretle müt· 

C t tdır. 
,,nr~ı Birimon, eıerine Liv· tefiklerin davasını suya. düşüre-
lltt.L t•ddetli bllcumlerde . bulu· cek bir it yapmak üue bulundu-
~ ğunu izah etmektedir. 

tetat,ı onun kendi harakAta ile Baıından sonuna kadar Liv· 
)eıe Alebeni harekltını muka-
t~ tdecek derecede kilıtabJık rensi techil ve tezyife basrolu-
~ıt""~l'.diğini halbuki taııdıgı" iki nan eserin anlattığı en garip 

11,,.Q hadiselerden biri şudur: 
de.,tdırı altından Ye yüklll bin "Livrens 1916 senesinin bi· 
~ta '

11 iıtif ade eden bir mace- rinci T eırininde Şerif Hüseyin 
--İri ol~uğunu, onun bir kaç defa ile iki defa mülikat etmif, ne· 
"-ttae~nden bakikatı sakladığanı ticede Şerif Hüseyinin ibtirasla
t&tıd ral Hüseynin oğlu Feyıala rım tahdide muvaffak olduğunu, 

~-....--trdia; ıifreli bir telgrafı yok onu bir Arap memleketi vücude 

Takvim ,ı 
Cuma Gumartesl 

29 Temmuz 30 Temmuz 
25 ReblUlevvel 26 Rebi. evvel 

GUD doftl§u 452 4,54 
GUD bat.ı§ı 19.30 19,28 
Sabah El&mlLZJ 3,1 I 3,10 
Öğle .. 12,20 12,20 
.tkindl • 16 17 16,16 
Ak§am • 1930 19,28 
YataJ • 21,22 21,19 
lm.sak .. 2,47 2,51 
Yılm geçen 

} 203 ~04 
GUnler' 

Yılm kalan 
} 161 160 

Günleri .. ... 
HAVA - DUn mcakh'~ azami 27, asgArf 

19,:5 derece olarak tesblt ~tmıştır. B·ıgiln 
rUzg!r mUtehavvil ırt.ıratıc esecek hava ek 
ııeriyetıe açrk olacaktır. 

___ R_A_o_v?ugw.J 
İSTANBUL - 18 (fan 19 a l:adar gra • 

moton, 19,30 dan 20,30 n kadar Beılla Rıza 
ve Cennet Hanımlar, 20,30 daıı 21 e kndar 
graıno!onla opera, 21 den 22 yo kadar Fik 
riye hanım Vildan Niyazi bey ve arkadaş
ları, 22 den 22,40 a ke.J:ır Necip hey orlres 
trası. 

VİYANA (:517,2 m) - l:?,SO konser, 13 
40 pl!k, 15 plft.k, 18 dans, ıtı.ıo §ı.rkı, 19,4-:5 
konser, 20,45 musiki, 23 ıaustkl, 24 d:.ns. 

BÜKREŞ (394,2 m) - ı~ pltı.k, 17 ruıke
ri musiki, ı9,ıO konser, ı9.~0 pUIJc, 20 radyo 
musikL 

ROMA (Hı,2 m) - 13.fO rnuslkt, ı7.40 
musiki, ı8,30 tagannl, ~ı.o5 nıusıld, 2ı,45 

konser, 22,30 §&rkı, 23.40 dıms. 
BUDAPEŞTE (:5:50.5 m) - 10,l:i n.akert 

musiki, 13,05 çigan orkestrasr, ı~ konser, 20 
konser, 21,50 konser, 23,10 he.l:ıer v1 danıı. 

OSLO (ı071,4 m) - 19.SO kmılK'r, ::ı 
konser, 23,1:5 şarkı, 

MOSKOVA (ı304- m) - ı3 ı!en 22,:1:5 e 
kadar muhtelit neıriyat. 

VARŞOVA (1411 m) - 13,45 plı\k, H. 
35 pt!k, 1e,ıo pl!k, ıs ııatıt musikl, ı0,20 
musiki, 21 ııentonik konser, 21,40 mu.."1ki, 
2ı,55 ııentonik konser, 23 dans, 2~,10 elana. 

KÖNİGVOSTER HAVZF ... "l (lli~5 m) -
T jimnastik, 7,ııs musiki, 11 kOillf"..!', H,3:5 
konser, 15 konser, ıs konser, 19 rnuıri.kl, 
2ı,20 musiki, 23,20 mu.siki, 2·1 drıns. 

PARİS (ı725 m) - ~o r..1uslkl, 21 keın
ııer, 21,45 oda musiktst, 22.30 p'yano l<on.<ıl' 

rL 
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Hala bin bir gece masalları 

Yakutlar, zümrütler, inci
ler ve tonlarla altın ! 

Hindistanda,taş kasalar içinde rakam· 
ların sayamıyacağı servetler uyuyor 
Binbir gece masallannın hcila bü

tün ilıtişamile, yaşadığL bir muhit var
sa, o da Hindi$tandır. Bir lngUiz mu
harriri burada mücevher ve altın de.. 
finelerinden şu şekilde balısedigor: 

Hindistanda bugün bile, halkın 
ekserisi bankalara itimat etmer 
ler. Servetlerini gömerler, yahut 
mücevhere çevireı·ek onunla ka
dınlarım süslerler. 

Hindistan prenslerinin ekserisi 
de hala bu tekilde hareket eder
ler. Bunların hazineleri asırlardan 
beri toplanan ve biriktirilen mu
azzam servetlerle doludur. Mesela 
Haydarabat niza.mı, saraylarının 
altındaki servetin miktannı bile
miyecek derecede ~engindir ve 
serveti mütemadiyen artmaktadır. 

Nizamın servetini görebilmek 
için, onun kendine mahsus o~~la .. 
rının birinden, ancak kend11ıne 
malum gizli bir kapıdan yer altı
na geçmek icap eder. Buraya va
rabilmek için ba§ka hir yol yok
tur. Bu hazine ile harici 8lem ara
aında yüz metre kalınlığında bir 
kaya gerilir. Hususi odanın gizli 
kap11ından sonra bir sürü celik 
kapılardan geçilerek kemerli ve 
sütunlu bir hazineye girilir. Bura .. 
daki camekanların içi servetle, 
Haydarabat nizamını, dünyadaki 
en zengin üç adamın biri yapan 
mücevherlerle doludur. 

reami üniforması başından sonuna 
kadar en kıymetli mücevherlerle 
tersiğ edilmittir. Buradaki muras
ıağ hançerlerin, kemerlerin, hat• 
ta ayakkabıların haddi, hesabı 
yok gibidir. 

Patyala mihracesi iıe incilerile 
methurdur. Onun hazinesindeki 
incilere bqka bir yerde tesadüf 
edilmez. 

Kendisi memlektinde bulun
dukça göğsünü inciden bir ger
danlıkla süslemek itiyadındadır. 
Onun serapa inci ile murassa res• 
mi üniforması, batka biç bir insa• 
mn taııyamıyacağı bir servettir. 
Patyala mihraceıinin kulaklann• 
den sarkan ve birer bilye büyük
lüğünde olan küpeleri~ boynunda· 
ki dizi dizi incilere bir kıymet 
tahmini imkansızdı:-. 

İngiltere veliahtı, Hindiıtanda 
ıeyahat ederken Baharanpur 
prensi ona altından bir karyola 
hazırlamıttı• Yatak odasının bü• 
tün ef yası da halis altındandı. 
Banbala mihracesi İngiltere veli• 
ahtımn mühim bir yekUna varan 
maiyet efradınm her birine büyült 
bin inci tafıyan birer iğne hediye 
etmit ve bir hafta devam eden 
ziyaret esnasında laJıvealtılar da 
dahil olmak üzere bütün yemek
leri altın kaplarla takciim etmitti. 
Halbuki ziyefette 250 kiıiyi izaz 
etmek icap ediyordu. 

Hindistandaki bu çetit ıervetin 
miktarını hiç bir kimse tahmin 
edemez. 

Elektrik zıyasile mücehhez o
lan h.llzinenin lambaları yakıldık
tan son•-ı insanın gözleri kamatır. 
Camekanlar avuç avuç, yığın yığın 
elmaslarla parıl parıl parlar. Ca· 

KöprU dubalan tamir edilecek mekanların en yuke.n katlarında, 
Galata ve Unkapanı köprüle· elmasların en büyüklerile karııla- Y Ozgatta 

rindeki dubalardan bazılanmn tırsımz. Bunların bir parçası bir • f J• t• 
muayenesi yapılmıf, tamire muh· insanı bütün süli.leıile birlikte ımar aa ıye 1 
taç olduklan görfilmiiştOr. Yalnız zenginleştirmeğe ki.fi gelir. Yozgat husuır muhabirimizden: 

belediyesi gelmedibi için duba· Küçük elmaslarla mücevherler Şimdiye kadar ihmal edilmiı 
lann tamirab için para verile- lakaydane bir suretle atılmıf gibi· olan Y ozıat ıehrinin haritası kıy 
mektedir. dir. Nizam bunların sayllmı bile metli belediye reisimizin gayret• 

bilmek istemez. Onun için bunları lerile mühendis Şükrü beye tevdi 
lzmlrd •• oy'l.t konaolusıuıu t · · 0··zıerı

0 ne doldurarak 
erazının g edilm. itt~ Şükrü bey haritaya hat• 

Ankara Sovyet sefareti baı t rt ki ı"ktı" fa eder a ma a · lamıthr. Bir sene zarfında ıehir 
kitibi M. Terenteff lzmir sovyet Camekanların bazıları yaJiut-

d ı ı ı haritasını ikmal edecektir. Şehrin 
bat konıoluıluğuna tayin e i - larla, zümrütlerle, zebercet er e, tam ortasında ve çarıı içinde istib 
mi,tir. incilerle dolu. Daha büyük came· 

kanlar içinde altından tahtlar, al· dat devrinde yapılmıı fakat ıuyu 
getirmekten vazgeçirdiiini Hin· tmdan tabaklar ve bunlara müma· isale edilememit olan çeıme için 
distan •mumi valiliğine bildir- sil etya görünür. Buradaki altın demirciler mevkiindeki kuyudan 
miş, Hindistandan " Bu fikri.o lar ancak tonla ölçülebilecek de- magra açmak ıuretile kuvvetli ve 
tamamiyle 6lmilt olmasıoı ümıt reced<Jdir. tatlı bir su getirtirilmitti. Çe,me
ediyoruz 1 ,, cevabını almışb. Haydari.batta böyle ~lduğu gi• nin açılma merasimi halk ve mü• 
Halbuki Livrensin bu cevabı bi Misurda da bunun bir eıine te- nevverlerden mürekkep büyük bir 
aldığı glln HOıeyin, kendisini ıadüf olunur. Burası da gözleri kalabalıkla yapılmıf, esnaf mü• 
Araplar kralı ilAn etmişti 1 kamattıran ve henüz paha bi~ile- messilleri değerli belediye reisimi 

Ceneral Brimo'nun blitün eıe- miyen mücevherler vardır. Mııur- zin bu himmetlerine kartı minnet 
ri lngilizlerin LAvrense verdikleri da öyle bir taht vardır ki altınla ve tükranlarmı merasimde 9if a • 
payenin sahte olduğunu göster- kaplanmıt ve serapa yakutlarla hen ifade etmiılerdir. 
miye matuftur. itlenmittir. M~sur mihracesinin Bekir ZI~• 

1'f1rkç,,. 

ç.'htn: 

"· 

Volnik tatoıu meselesine gelince Kız hakikaten güzeldi. Yan - Matmazel, dedi, bilet eliniz· ' k 1 ı ı k d ' bu meseleyi takip etmiyor deği· mütebessim, yarı çekingen bir yü- de, beyhude arıyorsunuz! 

1 1 g U•• u·· ş u•• a 1 n Iim. Tıpkı iri Pol iti gibi... San zü vardı. M-;.-vi gözlerinin parlak- Bu cici kızın taıkınlığına herkea 
1 

Morla Klaraya gelince .... İtte tren geldi, lığı ta .... uzaklardan seçiliyordu. gülüttü, kız bileti verer~k caddeye 
• 

1 
d'kk , Kı;ırcık sau saçlarım da bir kor çıktı. Jorjöre yerinde duramıyor• 

Yazan: 

Araen Lvpen n yeni bir macerası L6blan 1 at····· dela ile sıkmı•tı. Küçük ağzı hem· du: 
Tefrika No : 4 _ Fakat hala tevkıf müzekke· % • , C beyaz dişlerinin görünmesıne, en - Ne uğursuzluk, ne uğursuz• 

~~~· J .. · Öriiyorıun ya .. ismim ya· birisin! resi yok. f b b la küçük bir hadiseden neş'clenmeğe luk, bu herifte nerede kaldı. Bak, 
• l p l 1 ld B Batmüfettit etra ına ir a n- d ki d .. . . o le ben meşgu o u • atmüfettiı JorJ·Öre. bir adama · .. d N k · amade du a ar arasın an musa- yavnmı, ıimdı" tevkıf mu""zekkeresı" 

~~ ıç d 1 h b 1 dı. Kimse göriınmuyor u. e a sı- d 'ın oıtu ile benim mefgu m ı dedi mi, ona kimse cevap lik ! ade ediyor u. elimizde olsaydı, hemen kutu ya• 
, 1 ftıünasip görmütler. veremezdi. Zira müfettiş bey Koyu rengi bir elbise giymişti. kalardık. 
'!'•dını tanıyor musunuz? maiyetindekilerin' hepsini hınbıİ Halbuki uzaktan, lokomotifin Fakat beyaz yakası ile, bu elbise, - Madamk1· em·ır var nı·ç·ın ya• 

~ rek k l F k t t IAkk. d b istasyonla göğüsleşir gibi geldiği b. k 1 b · k d, 1 o adar de~i . a a e a ı e er, ve u sözü sarfetti d S ld" d genç kıza ır me tep ta e esı te - kalamıyoruz?. Tevkıf mu··zekkeresı· 
•.ır.~~ o 8 • k · rt k ·· k k b gözüküyor u. onra, ge ı, ur d T l . · .~ • ıri Pol ile onu apana mı, a ı muna aşayı a ul et- lini veriyor u. avır arı, i.:zerıne nasıl olsa gelir. 
~ıc;.;d•iını o~nın kapısını kı - mezdi. Flaman da amirinin kartı- du. nazarı dikkati celbetmiyecek te· 
~._ ... onu görebildim. Fakat o aında boyun eğmek mecburiyetin- Derhal kapılar açıldı ve yolucu- kilde idi. Elinde küçük bir bavul - Aptal mısın? Takip etmelC 
ti:._'-.arnı Yoktu. lri Pol'u kucak de kalmıftı. Ve ıonra ilave etti: lar çıkmağa ba§ladılar, istasyonun ile bir çantası vardı. daha doğrusu. ı 
~' ~i.liç pencereden atladı. - Doğrusu taliiniz var .. Volnik kapısına doğru bir sel akar gibi - Biletiniz matmazel? Fakat baf111Üfettit hemen kızm 
oı ,~tıne koıayım derken de şatosu meselesi tekrar ba~lıyabilir. oldu. Jorjöre muavini Flamanın _Biletim mi? petine takılacak kadar acemi de- · 
, -.;,•ttı. Bugün Sarı Klara ve iri Pol ile kolundan tutup ilerlemesine mani ğildi. Zaten bir defa da elinden 

•t.lnı ı..__ mefgulsünüz. Biliyor musunuz bir olmuıtu. Neye yarar ki? Zaten ka- Biletçi kızdan birdenbire bilet k d .... b "'·'O · z utatınızamı idiniz? pımn dibinde duruyorlal"dı. Her· isteyince kız ıaşırdı. Hemen aran- açır ıg! u avı ürkütmek itine 
·~ 'ct.çd 'lı.ııi idik aına, iri Pol iki- eksiğiniz var? kes önlerinden geçmek mecburiye- mağa başladı. Nereye koymuttu? gelmezdı. Onun için uzaktan, San 
'~ko haricine çıkarmıttı· = f:.:n Löpenin tevkıfı. tinde idi, Sarı Klara da oradan Çantasına mı? Bavula mı? Kız a- Klarayı takibe basladı. San Ki '- ı .. &ert herif!... d aerecektı". ranıyor, bir taraftan da arkasın- mütereddit adım~larla yüru··yaorra, 
......_ b. "' -- ak 1 Jorjöre humurdan ı: • 3' k p ~ -.ua, y a amıttım. - Evet. Onu da az kalsın iki- . Filhakika uzaktan ~öründü. Bu, daki yolcuları beklettiğinden sı- ~an i .aı:ise ilk defa gelmit bir 

ıa rerinizde olsaydım dir yakalıyordum. Bir dakika da- o idi. Tarif edilen eşkale uygun- kılıyordu. Bavulunu açtı, yoktu. ınsa':1 gıbı hareket ediyor, kimıe-
~.~Le . d ha evvel gelmit olsaydım enseli- du. Jorjöre de onu tammıttı: Çantasına baktı, yoktu. Nihayet, ye hır fey sormağa cesaret edemi-
~ •b.nını yerimde olsay ın yordum. Hak oyun üçtür derler, _ Hınzır kız, diye mırıldandı, bileti elinde tuttuğunu birisi far- yormuı gibi çekiniyordu. , 

11 ı •enin de heıabın ta- k bu sefer elimden kurtulamazsın. kederek: tol ten hınbılın üçüncüsünde elimden açmaz.
1 

\. .<Devam edecek), 
-====~~~~~~~~__:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Fransız Cümhur reisini öldürenin son muhakemesi ARTViN 1 Mahkeme ve icr• ... 

Nafia Başmiihendls- lstanbul )edinci ıcra . dt1res111_,_. 

Gorgulof'un giyotinle başı kesilecek ! liğinden = •• ı~::.:~·ç~:k:;:::· ~ ~ 
( 1) Art vin-Maradit şosasının markalı ve 6530 N.LU bit , 

Ma ktimun vekili, " iiddei umumi mi haklı, ben mi ? Bu s+ooo kilometresinde 937.73 dr.niz motor makioetl ~ 
idamın ertesi oünü ~ulaşılacak!'' dedi. Gorgulof da mahkeme lira bedeli ke;ifli Artvin köprilsü adet kasanın işbu Telll t, 

.., ki (2) 44+ocO kilometresinde 30 C . .. " 111 k . su·· sunu·· go··stererek , bag"' ırdı : " Size ihtar ederim cu ümartesı gunu 
5233.18 lira bedeli keşifli Devis· d b G 1 ta• rd komün1 zm oraya gelecek ve vatandaşlarınızı Uldürec~ktir ! ,, kuz an iti aren a • pı. ,,._ ı kel köprüsü, mudiye caddesinde 96 -~ . 

Pari 1 2 (A. A.) - Dün akşamki 
üçüneii ve a a lı celse. Gorgulof <ln
vasını hitama erdirmiştir. 

lteiskUmhur Dumerin katili idn -
ma mahk6m edilmiştir. 

Ruslarda sık sık tesadüf edilmekte • caat etmek suretile müdafaatına ni - (3) 59 + 000 kilometresinde "d rtl!I dükkandan bilmüzayı e .?;fil 

Ewcıa kati1in Ze\"Ce i ne kainıbi
raderinin ehaaetleri, müteakiben 
mUddciumuminin iddianamesi ve ni 
hnyet müdafaa vekilinin müdafaat ı 
dinlenmiştir. 

dir. Darülfünun ıralarında da•'l'ınık 
bir halde bulunan muhaciı· nuslıır a
rasında hu gibi işlet· ~ rıpacak diğer 

bir takım (jorgulofJn r bulunmnsına 
dikkat edelim. 

Ilu suika tın bir mi al tP .. kil ede -
ceğini de dü ünmek icap eder. Ren 
m.atcm halinde bulunan cüınhuri)et 
namına öylüyorum. 

Müttehimin müdnfna. mı deruhte 
etmiş olan :Mnitrc IJen ri Gernud, rnü·I 
ekkilfııin matuh olduğunu ileri süre• 
r~k müdafaatta bulunnıu. tur. 

Gorgı.ılof, devlet. reisini intif.abatın 
iki devresi arasındak! zaman ıarfın • 
da öldüı·mii:. tür. Bu, gayet iyasi bir 
hadisedir. Gerçi im hadisenin ~ok sü
kür vahim neticelm·i olmamış ve Pran 
sa stikOnetini muhnfaza ctmr ini lıil
mi:.tir. Fakat buna l~nr,. ı merhamet • 
sizce hareket etmek li"tzımdır. 

Mah teme salonun<ln erkeliten ziya 
de kadın rnrclı. 

Saat 13,0:5 de Gorgulof mitt tehem
lcrc mah u olnn mahalJc g<.•tirildi. 
Maznun her ·rnkitki muan•malı ye en 
dişeli tanını takınmı':rtı, 

Maitre Henri Geraud, juri aza r -
na: "Gorgulof, deli midir?,. s ualinin 
sorulm:u ını i temi:., fnkat mahkeme 
reisi Drcyfuı::, bu kabilden cm-.al me\' 
c:ut olmadığı mukabele inde bulun .
muş ,.c "E. asen jurl nza ı nıilttehe -
min mücrirni:H~ti derece İni tnkdir et 
mek frnkftnına maliktirler ... demiştir. 

Gorgulof. lrn hukuki münakaşayı 
keserek zayıf bir sesle: "~Uefkıiresiz 
yaşı)amıım. Bü:> ilk mefkurenı olma -
yınca }'nşrynmum. lclama malıkıim e
dilmemi istiyorum •. ,. demi tir. 

MÜDDEi UltJUf;I( SôYf,Ül'OR 
ih·ıyet müddei umumi Domıt -

Gigne, heyecanları 2mpta ug-ra ... an a
mifnin derin sliku1u içinde ittihnm. -
namesini okumryn baı::Jadı: 

· - Pari. te kendı halinde veya hnl 
ve tavn-lıırı endi.,e.} i mucip Kızıl, Be
ynz, ve hntta belki de yc.~11 birçok un 
surlar vnr. l{nzak Lazarofun gliı 
yaşlarının amimi olduğuna kail ol • 
makla lıeralıcr Gorgulofıın lfol evjk 
olduğuna daiı: kitff delillere m111ik 
değilim. Beyaz mıdır, Kızıl mıdır, 
yoksa yeşil midir? .• 

Bu cihetin pek o kadar ehemmi) e
ti yok,. Gorgulof, her şeyden t.\'\'el, 
ve daha doğru u ahte, eh,•ctperest, 
rnüteassıp \'e edebi tenıayiillerc sahip 
bir doktor tnslağıdır. Hııyntta mu -
vaffak olamam ış, iki J.arıh, hastalıh:
h bir ndam olan Horgulof, ınuhncir 
Ru lann Rn putinfdir. O, bk Jınkkr 
ihknk etmek ve adnleh yerine getir -
mek sntahlyctini kendinde görehile -
cek bir ndnm değildir. 

Devlet rci lerini <Huiircnlerin rnh· 
lnrı daha saftır. Reisicümhurun Cor
not'nun katili Caserio, daha ~eci ' 'e 
samimi idi. Hukuk usulforini ke:ıdi

sine siper etmek istemedi. 
Gorgulof, deli rleğlldlr. Belki bir 

mUtea sıptır. :Pakat her halde bir ca
nidf,:. 

idam sehpa ına çıkarıJrnıya mr. 
yoltsn zindan bodrumlnnnn atılmıya 
mr Jfiyıktır? 

GOI'.GULOFUN MÜDAHALESi 

Gorgulof, müddei umuminin ~özü· 
nU keserek şöyle domiştir: 

- Hakikati i. tiyorum .• Hemen öl
mek istiyorum .. :)fücldei ummt beyfen 
dl, Allah da si:.dn hnkkmr7da hükmü• 
nü verecektir. Siz, benim siyaı-:t prog
ramımr okumadınız. 

Donat • Gigne, şöyle mukabele et
miştir: "Su unuz, ben sizi tasannu 
,.e temaruz eden bir adam addediyo
rum. Sizi dı arr çıkm1ırım. Bu halde 
de hakkınızda verilecek hilküm gene 
,·erilir. 

Bundan sonra, jüri aza ına tevec
cüh ederek şöyle demi~ tir: 

- O, müdafaa makamına rleliliği• 
ni ileri sürecektir, ç iinkü inısanın l•en 
disini deli gibi gösterme i, güç bir 
şey d('.~ildir. 

l•,ransanın So\•yet Husyanın i~Jeri
ne müdahale etme i 1üzırngeJdiğine 
kani bulunan bir çok Ru muhacirle
rinin bu tehlikeli ve muzır ı·uhi ha 
)etlerini unutrnıyalrm, onların b~ ru· 
ht haletlcrinl bu me-ele dolnyısile 
kendisJnden hah edilmiş olan Yakov
levin GorguJofa göndermiş olduğu 
8tktap is t edv. 

iDAM TALEBi 
Bil ıihniyetin tezalıiiratına bazı 

Gorgulofun gidere~i yer, kürek de
ğildir. Giyotindir!. 

MODAPAA l'AI'ILIJ·on 
'öz, müdafan nkilinc \'erildi. Müt

tehemin ilk müdnfnu vekili olan 
1\faitrc MarceJ Roger, Gorgulofun bir 
ta 'irini ynph. 

Onn göre, harcliiılında sepkiirapt 
göriilemi)ccek derecede hayalpe • 
n t ye muhnyyele 1 muvazenesini ih
lı11 dccek derecede !:-icldetli olan Gor • 
gulof, hem mabudu. IH'nt de rahibi ol 
duğu bir din tcı j ~ etmiştir. 

l\laitrc Marcel Hoger, müttehemin 
bir tiyatro piye~ incle kendisini derca• 
in benzetmekte olduğunu hatırlat -
mı tır. 

Müdafaa yekili, bir matuh olan mü 
ekkili i~in af talebinde bulunmu~ -
tur. 

lüteakiben Maitre Jlent'i Gcraud. 
samiinin sükutu içinde müdafnnsını 
~crdetmiye başlanıı~ ve şöyle demiş
tir: 

- Bizim ceri_,etimiz gibi bir ce
miyet dahilinde bir deliyi mnhköın et 
mek .. Buna, cinayet deı-ler. 

Herke te heyecan .. 
Uyuyor gibi göriinen Gorgulof! 

kendisini So\"yetlerin bir do tu gibi 
göstermek 1 ti.ren rh-nyetlcrc karşı 
vekili prote to ederken, uyanır, kcn• 
dine gelir .. 

l\füdafa vekili, buııdan ~onra Gor -
gulofun hnrp e na ında müştert>k da
va için kanını dökmii? olduğunu hatır 
Jntmıştır. 

MUttehem, bir çocuk gibi ağlar. 
Müdafaa ve.kili, t.?sbnhı muhaffif<.' 

tıılebinde bulunm11'~ \'O şöyle devam 
etmiştir: ''Zira, cinıu etin amilleri 
menfur değjldir. Gorgulof, Charlotte 
Corday gibi bir mt>cıuptur. O. Yil · 
lain gibi ihtiras sevkilr. bir cinayet 
irtikap etmiştir.,, . 

Pek yakında Gorgnlofun bır ço • 
cuğu gelecektir. Hu doğum hndi e 1· 
ibtimnl Deiblerin satırı, babanın ka
fa mı kopardığı sıraya tesadüf f'dc -
ecktir. 

Mildnfan vekili. "Papa ~ibi Jfıyuh
ti olmıynn mütehn ıslnrın Tnporları · 
na hücum ctmi tir. :ı doktorun mütte 
hemin me 'ul olduğunu. diğel' :l dokto• 
run ise mes'ul olmaclığını beyan et -
miş olduklarını h·ttırlntmıştır. "Ilu. 
şüpheden müttehemin istifade etmc~ı 

lllıımgelir,, demi>tiı·. 

GORGULOF FF;!'/)tf,AŞJl'OR 

Birdenbire Gorgulofun bayılmak 
üzere olduğu görülür. Hemen adliy~ 
sarayının doktorunu çağrrmak için 
mübaşirler gönderilir. muhafızlar 
miittehemin yakalığını ~özerler. 

Bütün alondakilcr ayağa ka1kar. 
~ihayet birkaç dakika ı;;onra 6orgu • 

lofun kendine geldiği g iirülür. l\faltr~ 
r.eraud, hundan so:ıra müdafaasına 

devam eder. <:öz yaşl:.ırr ile boğuk 
bir hale geldiği hbsolııırnn heyecanlı 
bir !'es le jüri aznsın:ı vicdanlarını 
tatmin İfin doktorlnnn raporlarını 

siper ittihaz etmemclt.rini rica etmi~
tir. 

Bu e nada Gorgulof miidafaa ve
kilini durdurarak anlnşılmaz bir tn -
kım sözler mırıldanmıştır. 

Maitre Geraud, "Rica <>derim, bı· 
rakınız ben söyllyeyim. Adli bir ha
taya mani olmıya cnJışıyorum.,, de -
mi~ 

Jurinin merhamet hi:ılerine mürn-

hayet nrmi~tir. 
Karısı için, çocuğu i çin, onun hak

kında e babı muhaffefe kabul edi • 

973 Jira bedeli ketifli Gleskor çevrileceği ilan olun~ 
köprüsü, 1 ~ 

• 1 
nız .. 

(4) 60+000 kilometresinde lstanbul sekizinci icra meın~r~·i-.t 
1881.82 lira bedeli keşifli Heba Serope efendiye 200 J~ 

Sap~arı kc ilmi . olan • yakası çö
zük bulunan Gorgulof, birkaç keli -

köprüs'\ lu Agop efendiye ait Ye 2~ 
(5) 68+000 kilometresinde nezdinde merhuu bulun•• ~ 

354.36 bedeli keşifli Maradit Mısır tahvilatı dördlae8 ı"i'. 
hanında Borsa salonunda ~ 

me söylemek js ter. 
Her zamandun zi~ade heyecanlı 

olan miittehem, kollarını salhynrnk, köprüsü, 
mırıldanır: \6) Artvin-Ardahan fOsesının 

- Jleni öldiiı'üniiz .. Benim mefku- mebdeinde 6041,72 lira bedeli 
remi daha evvelden ölclürdliler. Artık keşifli Set bar köprüsü, 
ya amak i temcm. (7) 2s+ooo kilometresinde 

Muhakeme bitmiştir. .Tiiri azası 1223.18 lira bedeli keşifli Berta 
m iizakere etmek için ~t.>kilrl ileı·. ~ııa t 

köprüsü ki ceman 165:>0,97 lira 19.:>0. 
JÜRi "EVET., !Jil"OR bedeli keşifli (7) adet köprlinün 

Jüriye irat olunnn iki sualin ntet- tamiratı 21 gün müddetle ve ka· 
ni udur: palı zarf usuliyle münakasaya 

/Jlrinci sual: konulmuştur. Şeraiti kanuniyeyi 
l'aul Gorgulof, G mayr 1932 tari • b d k f haiz taliplerin e eli eş in yü:ı:hindc rci icümhur müte\·effa ;\I. Paul 

Doumer'i kııstcn iildürmiiş olmaJ,la de yedi buçuğu nisbetinde te-
mücrlm midir? minat akçeleri ve teklif mektup· 

J;J.nri sual: ları ile 15 Ağustos 932 tarih ve 
Bu kasti cinayet, en-elinden tas • pazartesi günü saat on beşte 

mim edilerek mi irtikıip eclilmi:.tiı".' Artvin Nafia komisyonuna müra-
.Jüri heyeti ınüzakerattn hulıındıı - caatları ve tafsilat almak iıteyen· 

ğu sırada pek bitldn hlr hnlde bulu-
nan Gorgulof. kendisine talısis edil • lerin Artvin Nafia Başmühendis-
mis olan ufnk salona nakledilmiştir. Jiğine müracaatları ilin olunur. 

~luhafızlar, Gorgulofu sıra üzerine (3543) 
--~~~~~~~~~~~~~ 

yatım·Jar. J{ararn intizar, pek ıstırap JLAN 
lr geçmiştir. 29 Temmuz 5, 12, 19, 26 A-

Saat 20,15 te çalman zil. .Tiirinln ~ustos 2 ve - muhtemel olarak -
salona girdiğini ilim f'dcr. Rirkaç da- 9 Eylül 1932 tarihlerine müsadif 
kika sonra dn hal<imler heyeti gelir Cuma günleri Veliefendide yapı· 
\"e birinci reis, muhakemenin açıl • lacak at yarışları münasebetiyle 
mış olduğunu söyler. 20, 22, 24, 28, 30 - 27 ve 29 

.Jüri heyeti rei~i. hirind ı:;uale: numaralı muntazam Banliyö ka
''Ekseriyetle evet., ikinci suale de kc- tarlan yarış yerinde duracaklar-
7..a ••Ekseriyetle e\'et,, diye cey;ıp " • dır. Bundan mada Istanbul - Vo
rir. liefendi arasında bir hususi ka-

Her iki sımle ile ek~eriyetle cevap tar da seyrü sefere Konacaktır. 
verilmiştir. ·Demek idam karan ,·erile lalan bul dan hareket saat l 4,00 
cektir. de. Avdet için de keza bir hu· 

)üri heyeti reisi, tek1-ar yerine otu- susi katar Veliefendi - lstanbul 
rur. arasında seyrü sefere konacak· 

Beklenilen ''B babı nrnharrcfe,, ke tır. Veliefendiden hareke~ aaat 
Jimeleri telftffuz edilmemiştir. 17,45 de, yani esaı itibariyle 

Uzun bir sükut. yarışların hitamından 20 dakika 
Hnlfl hnlk, guya lm iki kelimeye sonra. kap ve lüzumu halinde 

intizar edİ'-'ormucı gibidir. Uuııdan d' B 1 k " ~ ığer muntazam an iyö atar-
onrn mutat muameleler ve merasim lan avdet için Veliefendide du-

ikmal edildi. racaklardır. 
KURŞUNA DIZliVlZ! lstanbul • Veliefe:ıdi ve Veli-

::\luhaf'ızlar, milttehemi salona gc- efendi· Istanbul arasında ıeyre-
tirdiler. den hususi katarlar blitün ara 

Her zamankinden dnha ziyade ~RP mevkiflerde dururlar. · 
nır ve bitgin hir halde bulunan Gor- Aynı tarihlerde ve saat 15,00 e 

gulof. geldi. Vekili, kulağına alçak kadar Veliefendiye uirayan bü
·eslc bir iki kelinıc söyle<li ve mütte- tUn katarlara Koşu mahalli için, 
him inledi. Azimet Ye Avdete mahsus ol-

Jdam:ı mahkum ed ilnıiş olduğunu mak Uzre aşadaki tenzi'ath ta-
öğrenmi ti. Söylemire lı:ıt-ladı: rifc liıerinden bilet verilecektir. 

- Bir nefer gilJi kurşuna dizilmek Birinci mevki gidip gelme 33.50 
isterim!,, 'k. · 25 . • .. ıncı ., " ,, .-Bir Rus askerinm ş~refini ihJ:ll et U 17 50 

1 . h k çüncü ,, ,. ,, . 
meyiniz. 'l'cşekkür crıme ak ·n7.nnr• lstanbul, 25 Temmuz 1932 
nız. Harp zamanında Fransayı kıırtnr MUdUrlyet 
mak kin mücadele ettim. Henı bir ns-ır---------------
ker gthi kurşunla öldürmek U\7.ımdır. SEV RISEF AiN 
Size askerce .se 1 a m verece~ i nı. J<'a kat ı----l\-T-cr_l.:_cz-1 -, d-.ı-rc ... ~i-C-.1-J:ı-ıa-.k(i-p .. rU-l"""ıa -şı _n_2_62 ... :l-ı 
cellıit elinde ölmek istemem. Şulıe A. Sirkeci l\1 uhiırdar zade H:ın 22640 

Ite-i.~: ''Söyliyecckleriniz bu kadar 
mı?,, cliy(' sordu. 

- Evet, bu kndıır .. Bu dtinyayı ter 
liedeceğimden dolayı memnunum. J<'a 
kat , ize ihtar ederim ki komiiııizm 
ornya - mahkeme l•ür üsünu göste -
rir - gelecek ve bütün vatandaşları
nızı öldürecektir. 

KARARIN IJJl.l>IRIIJıllESI 

Maitre Henri Geraud, ayağa kalk
tı ve ~öyle dedi: "~Hidcleiıımuml mi 
haklı. yoksa ben mi haklı),m, hunu 
idamın ertesi gUnii öğreneceğiz .. , 

:Müdafaa \'ekili. Jıunu so~ )emekle 
Gorgulofun idnmındnıı sonra ynpıla
aık f ethimeyit anıe1i~ esine telmih • 
etmiştir. Mahkeme salonu, uğultu i • 

Klimür 
100 ton Fonderi kok 

15 tan mangal kömürüne 
talip çıkmamasına binaen mü
nakasası temdit edilmiştir. T e
m inat % 10 ihale 2 - 8- 932 
saat 16. 

--~-----------..----......: danız kabul edilmez. Muhafızlar. mah 
kQmu götürünüz .. , 

l\fohktiın, mukavemet etmek ister. 
Muhafızlar, ellerine kelepçe rnrurlar 
ev götii rmek isterler. Gorgu lof, çı rıu 
nır ve Rci : "Ueis: Gorgulof idama 
mahkum cdilmlştir! 1, detliği znınrın 
nlkı lamış olun halkn dönerek 1itrek 

tarihne müaadif Pa11rt~ 
saat 12 den 14 kadar ~ 
yede satılacağından alak~Ü ,}I 
memurine müracaatlan ıl .. 
nur. · ~ 

l!anbul nsliye mahkemeıi 411cıtl 
dairesinden : -

Saime ha1l!m tarafında• I_ 
kaddema şişlide Osman "9f ~ 
kasında eczahanenin ~ 
tüccardan iımail Hakkı ı; 
haneıinde mukime Behiye ~ 
aleyhine açlığı 932·289 ~ 
h haczin fekki dava11DID tJI. 
etmekte olan tahkikahD .. ~ 
metgihının meçhuliyeti h~ 
ilanen tepliğata uğmen ~ 
yen müddaaleyh Behiye h• ~ 
ıiyabında tahkikat hita• ~ 
rak evrakın mabkerne7e "~ 
dilmiş •e mahkemenin 19-~ 
paz:artesi gDnü saat 14 de 
edilmiş olduğundan Mtldcl~ 
Behiye hanım Yaktı mu•Yf'li 
mahkemeye gelmediği ve'!' 
vekili kanüni göndermedll' f 
dirdc hakkmda giyap ka~ 
tihaz edılerek muhakemeo1' 
yabında icra ve ikmal e 
tebliğ makamma kaim 
üzere gazetelerle ilAn oluo~ 

lstanbul Yedinci icra M•""' 
luğundan : ,ali]{ 

2600 lira kıymeti muh•mınell~ 
tanbulda Kocn ı\1ustııfa Pıtada '-.. 
sokağında iki bap dLikkanı milşteadl ' 
bağçe hane tarihi il ılnd11n lttbaf'fll "' 
glin müddetle birinci açık ırtn•1111J• _,,. 
cdilmi~cir Talip olanların kıymtd ~ 
hıımmcnin yüıde yedisi niibetindl ~ 
akçesi ıc•lim etmeleri IA1.ımdır. r.A il_ 
de J. 9 932 tarihinde ~aıt on ıltıcll W 
rede icra nhın:ıcaktır. Talip oJıplP ~ 
işe ait 9 29 8404 11 numaralı dosY' -.fi 
edılehileceğ! \'c tafsll~tı Uzlme d.,,. "'-. 
r il~bilcccp;i gtbi daire) e 111lın aÇIJ ~ 
mn şırtname·ini de okuyıbiliricr ~ 
raklm \'er,i ve belediye vakıf .'..ı11 f 
mü, ıcrivc altıir. Hakları tapu il~ 
sabit oİma\·ın ipotekli alacaklılarlf 
ahl!. ad.'lrların irtifak hakkı sahi~ 
bu hakl:ınnı \ c hususile faiz ve ,, 
dair olan lddialıınnı iIAn tmhln~ 
baren yirmi gün içinde evrakı .,..--~ 
!erile hildlrmcleri 14ıımdır Alı.ti ~ 
Tapu hakları sicillcrile sabit ol_,_ • .,. 
saıış bedelinin pııylışBlrnndın haf1' 
fır Jnr alAkadarların icra n· lfllı 1't 
nun J 19 11cu maddesi hükırıüne te 
hareket etmeleri i!An olunur. 

çfndedir. bir se le b;..,;mr: ~~~~~~~~~••1!'!~:41 
Bundan sonra lrnnunun maddei 

mt!hsu a~ ı ve idam knrnn okundu. 
Birinci rei , da\'aya hitam 'eren ibn· 
reyi ı>UrUz Uz bir sesdc okudu: 

- Gor~u1of, temyi~ mahkeme ine 
mürncaat için :; güniinüz \"ardır. Hu 
müddet geçtikten onra temyiz isti -

- Ru va. Rusva ! 'ya tanım! Seni ı 
öliinceye kadnr e; ect'ğim... 1 

Celse tatil edilm!ştir. Sant 20,3!] 
tüı·. 

Snlonu tcrkedcrkcn iriam kararı . 
nın iki reye karşr 10 reyle yerilmiş 
olduğu anlaşılmıştır. 
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a . Beni affet. Kendime eş olabilecek er- 3. K. Sa. Al. Ko. dan _ 

kefi buldum.,, Bu mektubun banal Aıığ'ıda ciı:ı ve mikdar ve garnizonları yazılı menddı ia~a 
~l .. : ı • : yaptığı teo:ıiri. benim cephede yaptığım k 
0 r tQ --1 - ..... :·-··· : : apalı 2arf usuli ile münakasaya konulmuştur. lbalcıı· 10 • 8 • 932 Sat r il ı~ _ .,............................................................................. delilikleri anlatac:ık dl•ğilim. Kısa 

tid'a ridlyor çm!.k ~abıl olmuyordu. laştırmıştı. Avurtları çöküktii. keselim. Nezihenin kiminle kaçtığım Çarşamba gür.Ü saat on buçuktan itibaren hiıalarrnda yazılı 
kf .~Yorunı, 

0 
uın, onüme •. geçiyor, ftola Yemeğe oturduk. Sekiz sene biri- bilmiyordum Ye öğrenmek de istemi· şekilde icra edilecektir. Taliplerin şartnamelerini almak üzere 

~ ııç dtfa a 1;8raftan onlüyordu. J. birile görü memiş eski arkadaşfann yordum. Yalnız, onun, karımın altı her g~n ve münakasaya iştirik için yevmi mnkürde Balıkesir 
d" lo11ra rı~hnı hareketi tekrnr ettik- birdenbire toplanışları çok feci olu- ay sonra, beraber kaçtığı adamdan ay Aıkerı Sahnalma komisyonuna muracaatlan. (5~4) (3499) 
ttıe k~111~ •r_et durdum, ve hid • yor. Herkes susuyordu. Herkes, ga · rıldığını. daha dog· rusıı kendi ine ~ş c· - M 
. - B.•r ~kıne bakarak: rip bir haleti ruhiye tesiri altında ya 1 ınsı ikdarı Garnizonu ihale tarihi 

!lııs· ~ endı d d' o arak intihap ettiği adamın, ondan Sığır eti l 2U,000 Balıkesir On buçukta 
'ıtiz ıeç . e ım, r.tüsaade eder mndaklnin lafı açmasını bekliyordu. brkarak, onu terkettiğini öğrenmiş • 

\'a 'l'at1ı, haer'm, hem bu ne demek.. Yemeğin nerdeyse bir facia ile bite<'e tim. Nezihe. İ?.7.eti oe.f sinj ak~ı ltma • " " 120,000 ' Bursa 
I> \'trdf •. ıra gıcıklıyan hir ses ce- ğini 1..annediyordum. 1''akat, yemekle " ,, 60,000 Mudanya mak için, tekrar eve dönmemiş, umu 

" " 

"' ~trb b rin güzelliği, , ·e arada bir dolan şa. • mi harbin sefih zımg-inJcrinin elinde " " 60,000 Bandırma 
llıı? a a, Yahu.. Tanımadın rap kadehlerinin tesiri fle yava~ ya. oyuncak olup bir kadının alçalabiJe. Koyun eti 65,000 Bursa 

,, 
" 

" " On hir buçukta. 
'ra11114 Yaş aramıza sekiz C\enenin çektiği huz ceği en a ~ağı derect>lere alçalmış, üç 

ltıaırı,n Yaltlbaını hm. nu yii:r. hana ta- Ju cam kırıldı ve ne§elendik. Artık, Ye an d sene sonra da, Kasımpaşada bir tene 
) t Ytr a . cıy ı. llikkatle bakıyor, e ki Iatifelerimizi bulmuş, çocukla•ı ke kulübede ölüp gitmişti. Bütün 
er traaın~na}ık duyduğum bu çiz~i- gibi eğleniyorduk. bunları cepheden dönünce haber al-
Sllışıy0rd ıın hu fmrıyı hatırlamıyn Yemekten sonra, ~alona geçtik. Hu mrştım. Gidip 0 teneke kuliibeyi gör • 

- Sah~rn, rası, ön kısmı bir balkona a~ıJan ge- düm. Taşsız mezarınL buldum ve onu 
lıu 

1
.. tanımadın mı? niı;; ,.e rahat bir salondu. Dışarda ya çs. ı:. terkeden hu adamdan hıtil.am :tlmı· 

..... }'tc' • r..\'et, bu e .. rım bir ayın serptiği aychnlık balko-• , ıp ya yemin ettim. 
- Be ı' sen misin? nun üzerindeki çardaktan süziilerek _ Bu alçak kinındc:! 

· Bi .. 
1
• 

11 ın Ya!.. bir tül perde gibi sarkıyor, arka ta-k b ' il an - Hen de bilmiyorum. Yalnız, Ja 
l il .... d ın bu kad11 r deuisnın~1• raftaki müphem manzara 1ı çamlığı, 1 n-ı uııy j"> 'lJ e • ""' am m:şir ağa onu ITÖrmii.;; 
tngiıtllk . · nayır, hu deg· 1• ikWrin Çince bir kitabeye benzetiyordu. r• ~· 

l' 'e ,., - Kimrnis söl'Jesene! .. a açı.~ Ya fnkirli~'İn. fokluk YC· Salonun geniş koltuklarına gömül o d • 
dttlldj151n" Yapabileceği bir ueö-i,.,iklik mü~ sigaralarımızı yakıyorduk. Ne - - a biJmh·or. Zira, ı·üzünii 
sur • u de·· ·• "':. 'b· kta 1 1 B · ~ ı ~ h görmemiş. Bir gÜn, Tokatlıya"ıtrn ö • . l'tt .. b .... gı .ı"Jiğin muhakkak cı ın eme r a ası, eşır a~a. l\a ,.e ü d 
tı .., u~· k n n en geçerken. Nezihe e,·den kar-

c:e lıtd ~ u bir ruhi tah·,ıyvu .. I ne- getirdi. llepimiu, r:ncanları birer bi k :ı ti! e ol tı tan üç hafta sonra, onu bir oto • 
l'd:ı.., . muştu. Dir an icı'nde bunıı rer verdi. Sonra çekilip gitti. b'ld b r "'" le d mo ı e, ya ancı hir erkekle, yani be· 

tçfp b • o tumun "olu~tıın 0··nı'ı' n,.. Nasıl oldu bilmem, aklıma hirden b k t • !il ana ~ ~ ra er ·aç ıgı adamla görmü~. Pcıkat 
i ıı libf 'e kiden nıekt<'pte Yrıptığı. bire Nezihe geldi ve: kapalı otomobilde adıtmın yüzünü 
Steııı, .. : ıeçrnek için ,_.er ,.e;memek · - Ah, dedim, Necip .. Nezihe 'de ol .. k = kA 

ftıııı.- <>tl'lden ~ . ·d gorme ım cını olmamış. yalnız bir a 
•11tbb • • • onun hana karşı olan Sel) 

1
• ralık, adam, otomobilin pen<'ere. ini 

ı.tı da elctının defi.medi~foi, bir tarar Nezihe, Necibin çıldırasıya sevdiği 
ltL endi ü ı; '· id" c:o· d" .. 1 .. t" F k t .. 1 kapamak üzere elini uzatmış n Beşir 

"•lardan rn teh7:, n biraz ncr "ursı ı. ~ım ı o muş u, a ·a o • elini görmüş. 
...... Ceı "•?geçmediğini anladım. meden evvel de, Necip hnrpte, c~ph.- n d 

lııtı. ' Yahu şurada bir kah\ e ire- de iken onu bırakıp ka~mıştı. Salih, - un an ne çıkar:' 
s - Dizim için hir ş«>Y ~ıkmaz. Zira, 

lltr k böyle münasebet~iz hir hatırayı uyan biz, insanları yüzlerinden tanırız. Fn 
lıta~lıırd ah,·eye ~irdik. ·cciıl ~özleri dırı;;Hma kızdı ve: kat 'Be~ir, llnbeşistana daha çocuk • 

..... ff 11
' lgıırasını içiyordu: - Sen de, dedi, hiç eski tabiatın- ken, insan lan ve biribirlerini ellerin• 

deta, Gc;:~•rll'Jor mu un. dedim, son dan vazgeçmemişsin, mütemadiyen den tanımak adetini üğrenmiş. Dünya 
~ta~, <'Pedeki evdP bulusmu tuk. ~af yapıyorsun. da insanın her tarafı değişir, fnkat 

....... ff arı.adaşlar ne oldu? :1 :; Necip elinde sigarası, bir elinde elleri değişmez. Esaı::en insan tanıma 
~<!ııe e, l\h r!!) orum. Hundnn tam sekiz sön mü · kibrit duruyor. bizi dinliyor- mak için yürünU boyryabilir fakat el 
htt nırtı'u~ldı. llalim, Knfkasyada şe • du. Bir~e.nbire coştu ve: . ler kimsenin aklına gelmez. lşte bu 
~'"1111 · r.azettlcıde okumustıım. - Ilıtıyor musunu7., dı)·e haykır • sebepten bizim jçin yüz ne denıek ise, 
)ı " ·l~nt'ocu~ tayyare He )'nnm;~ .. J. dı, hu. ~kşam sizi niçin da\•et f'ttim. Be ·ir için de el o demektir. :Hr dE'fa 
':ı. ~ 

1 
ıh k,ıfir .. Allah rahmet e,·le· Heplnızı .• Hundan tam sekiz 8ene ev- eli gördi.i mü, onu, Beşir, yiiz bin e

l•r, •· 'llı·, ( 'eınnl ,c :alih burada. ''el huı,da son defa toplandığımız lin !~inden tanır. 
b\&1'~1 '·~.ı·i lıılmnk güç olmadı. n a- hütün arkadaşlaTı! .. O halde size öy - Peki ama, sen Istanbuhın bü. 
' .'"tnı kuııu r tkar t ll'lııesiııde calı. lfyeyim. Sizi buraya, Nezlheden bnh • tün erkeklerini tutup Re~ire ellerini 
~ ı " · d · f.' t ~ r. i arr:rordu~. \re setmek i~in ~ağırdım. muayene ettiremezsin yn? 

11klin1 r r.•!olr" ı alt ü t ettim. J tc Ilu ıHeta vahşi çıihk ktlrşısındıı _ Esaşen hona hacet kalmnch. Be 
...... l'ııı· t c dUr.. hUyük IHr rahat ·ızhk duymu~tuk. şir, bana, bu elin ~nhibini gfö·ür gör-

\ ..... ~ a, l:"ni arı~ ordun demek? Btn, yaptıl?ım gaf fan hin defa nadim meT. hafif bir işaret ,·ereceğini ~öyle. 
lde:ı ·~et, Bu per rmbe. hepinıiı es- olmu .,. tum. Teselli m:ıksadile kekeJe • mişti. nu işareti, demin de vermiş 

tafıı, ; duğu gibi r:i)ztepede toplana dim: bulunuyor. 
:!nl de dın·ct eı:liyorum. - Xecip. affet .• lstemeden .. Şey .. hiç Bu sözler lizerinc karşımda dar:ın 

Cö .. t • • • aklıma gelmeden.. aynadan yüzümü gördüm. Gözlerim 
~•ıtıa1 .. i~:edek_i kö kr gittfğirn :r.arr.an -- Hayır ya\'rum. hilha~sa 11ana hüyümü~tü. Rengim yemyeşil olmuş-
kt 8 de b 'alıh orndnydılar. '1".ını sa teşrkkiir ederim. Ah .• Hepinizin i~ini tu, Salih ~apsarr idi. Scrrer elleri 

1 a ~.ala ~uşac:ıktık. Sekize iki daki- kemiren bu meseleyi l'·ze anla taca • pantalonunun cebinde. yerinden kı • 
tar ıarnr .r~er de geldi, rnr zamnn· ğım .. Rakınız. Sekiz sene enel bura- pırdamamıştı bil~. Nihayet! 
tııııtıtt et, ıle 'c güıelJi~ i ile f,iicük da altı arkadat toplanmıştık. Nezihe _ Necip, dedim, fena bir saka ya-

~1 tilktı~lda bndl in,. Ad on is Hı kabı- yi ~ıldıraarya l'eVİ) ordum. Ilunu hepi pıyorsun .. Bu elin sahibinin içimizden 
:d~llde :~ınıt, en·er, c;ökmüstü. ı-·e,·- nlz biliyordunuz. l''akat ne aptalını • biri olduğunu iddia '!demc~in ya! .. 
k etrafa ~u~ kanlı ola.n . ~l'\'er, im- şrm. F.sasen kadınları anlıyorum ıan 11ı·ecip şeytani bir tebessümle güJ-
h atı bak' ı~ınde cinnet ,.im ., ckleı·i ça- nedenlerin hepsi apt:ıldrr. Ben ki o· dU: 

1 .~:ıd,ıt ışJarıa bahıyordu. En-l'ke na ıiervet. ihtişam ''ermiş, ona sonsuz _ Hayır, fçinfzden bir.isini itham 
~ıı btıti~ek çekindiği haldt>, şimdi ge muhabbetimi \'ermlıtım .. Artık hiç bir etmiyorum. Yalnız bıı elin sahibinin, 
/n, bir d)anıma oturmuştu. Halin • ihtiyacı olmadığını zannediyordum.. bu odada duran be~ kişiden t;frjsinin 

1 '-ıtı. c,"' ehalet mana-ı çıkarıyor - Halbuki.. olduğunu söylüyorum. -
~li IÖ at, hAlıl e kf mnakı olan Necibin neresi trkanııcnk ıannedl- Hep birden haykırdık: ~ 
lil§~. li'ıt ntlek merakındu va1.ıeçmt yordum. Durdu. Bir yudum kahvesini - Kimse söyle? - .... -

Uttıılt\·~at artık ipekli gömleklikic· çekti devam etti: Durdu. Yereceği cevabın eht>mmi• 
~ llllh uşt(i, - Halbuki, cepheye gittiğimin f • yetini arttırmak içln bir an durdu. 
a:_~a,, " fıe gazeterllik yapıyormuş. kinci günü kendiaindın bir mektup Bir l'igara daha yaktı. 

hau, ~· ltl~isi istismar edilenlne aldım. Alehlsul bu cin• mektuplarda - Riraz sabrederseniı öğrenecek • 
ır te&Jimfyet, sırtını kanbur- olduğu gibi "Biz, diyordn, biribiri • ~iniz. Doğrusunu is~r~eniz hep bera-

Boz Navar ~ 
Yazanı 

Mm. Rube 

jınskl 

Şilbd' 
iatıL 1 be · ,1 "b•Ji Ilı Çağırıyorlar. ŞUpbeıiz 
dıiıQı ~ lbah•oldu ! Avrupada 

~~tı11 le •lk vazife didi. Bir diplo· 
~--ı •C:ınlırla mnnasebeti ol· . 't• ~··t ~e iıe ! iş işten geçti. 
:.1~, il r 1 tamir edilemer. Hari· 

~1"1ll1,:1•retinde kendimi nffet 
, 111.t, "i'r•ıacAğım. Kafi! Ya· 
k ıti, -s~lekettmi, ailemı göre
~ ew,dtr ~Z~c istediğiniz kadar 
~~d:nuz. Bindizim vapur 

~lal ltıılİlt Varmadon benden da· 
td "r. A ' daha güzel bir itık 

e"'bıia ~tal Tagami ile alay 
~. •iil mi? 

"ı1rtt1~1n cevabı Japonyalıyı 
)or~•cl1llııı 
le~ u. 8u •ilıyacağ:nı zanncdi 
'-t· lldiaiu:Yrılı~ı haber v,"'rmek .. 

, ~Ilı Y&J>lıit fenalıkların 
''lolt !ı~lınak1 iıtiyordu. iç.in· 

ııı..._~:- ·• er c d B' ~~.'q iatikt, • ~rpı!ıyor u: _ır 
' •hnı mahvetmı• 

~e . ~, 11111 olan bu kadına! 

kartı bir dütman hıncı duyuyordu. 
Öte taraftan bu narin zayıf vücu· 
d~ kaybedeceğine müteessirdi, ay 
nı zamanda Avrupalı kadınların 
hilelerine ve yalanlarına kartı içi 
nefret doluyordu. 

Nata~a adeta sevinçle baiırdı: 
- lttı hatırıma mükemmel bir 

fikir geldi. Beni Japonyaya götü· 
rünüz ! .. Zaten bunu vad~!mitti • 
niz. Şimdi ne kadar aöyleaeniz ıe 
ne beni yapayalnıl! bırakmazsı • 
nız .. Bir dütünün~, memleketim 
yok, ailem yok, ailt ninem kerıdin· 
den geçmi§, benim ıizden başka 
kimim var? Arkamdan dütiinecek 
bir tek kimıe yok .. Göreceluiniz, 
ıizi nasıl ıeviyorsıım, vatanınızı 
da öyle seveceğim! 

Hem neye ıinirlcni)orum bil • 
mem. Başka türlü olamıya~iına 
eminim. Biz biribirimizden ayrı 
yaııyanıayız ki .• İkimiz Je keder· 
d~n mahvolur gideriz. 

Japonyalı f&pkaıını çıkarma· 

mıttı. Bastonunu gene hiddetle ye 
re vurdu, sonra omuzlarını silkti: 

- Delicesine :ıözleı· ! Seyahat 
pahalı •• Taıami fakirdir. Tokyo • 
ya dönen hariciye memurlanna az 
maaf verilir. lstanbuldaki gibi hol 
bol para veremem. Ailem zeng&n 
değil, bir de itten ~ıkarılırsam so 
kaklarda çek çek uabasile pata • 
teı satmıya mecbur kalacağım ! 

Nataıa en tatlı edaıile muka .. 
bele etti: 

- Ziyanı yok. 1ttiıka (ruıça 
ltticiğim) ben de sizinle patates 
ıatarım. 

Japonyalı kalktı. Baıtonunu o· 
muzuna alarak nğır bir cuva • 
h ta"tıyan bir adam gibi iğildi ve 
yürüyerek bağırdı: 

- Patates! Satılık ala patates! 
Nataıa anlamıttı. Japonvalı 

mükalemeyi deği§tİrmek iıtediği 
zaman böyle alaylı bir hal takı • 
nırdı. Evet ıon dakikaya kadar 
Taıami bir tey demiyer;ek fakat 
tam hareket günü fÖyle söyliye • 
cekti: "Ne karar veriyorsunuz? 
Gelecek misiniz, gelmiyecek mi • 
siniz? Keyfinize kalmıı bir meae· 
le.,. 

• 
J - Edremitteki kıtaatı as· 

keriye hayvanatı ihtiyaa için 
(400,000) kilo arpa kapalı xarfla 
20 gün müddetle münakasaya 
konmuştur. ihalesi 6· 8· 932 cu· 
martesi glloildür. Saat 15 dedir • 

2 - Şartnameyi •c evsafı gör
mek anlamak için her gün ve 
münakasaya iştirak ed!!ceklerin 
de ticaret odaaı tasdiknameleri 
ile aynı gün ve saatte Balıkesir 
il ci Kol ordu alım satım Kom.na 
müracaatları ilin olunur. (3407) 

• • • 
Eskişehir hava ıarnizosunda 

bu oene yapılacak inşaat kapalı 
zarf usuli ile mOnakasaya kon· 

muştur. Münakasa 21·8-932 tari

hine müsadif pazar günü aaat 
14 te Ankara' da han miistefar• 

lığı satın alma Kom. da yapıla· 
caktır. 

Münaksaya iştirak şartları • 
A- Şimdiye kadar 200 bin li

ralık inıaat yapmıı olduklarını 

bcr öğreniriz. Çünkil ben de hilmiyo • 
rurn. Lalam Beşir ağanın maJ'ifetf sa 
dece insanları ellerinden tanımakla 
kalmaz. O, Haheşistanda kullanılan 
gayet kuvvetli ve hi~ eser bırakmıyan 
zehirlerin sırrını da bilir. Lalarna ten 
bih etmiştim. Elin snhibine bu zehir• 
)erden en kuvvetli ini içirecekti. De· 
mln c::öylediğim glhi, lalam elin sahi
hinin burada olduğunu i~aret ve rdik· 
ün sonra. kahYelc!'l dağıttı, \ 'e eğer 
41ikkıtt ettiniz...e, her!<eain fincanını ay 
rı ayrı getirip verdi. ~ebebi de. zehir
li kahnyi hiçbir yanlı~lığa mahal hı
rakmndan katil elin sahihine vermek 
ti. Bu zehri şimdi, içimizden birisi 
kah\'esi ile i~miş bu!unuyor. Zehir te· 
sirini tam bir saate ve ani olarnk 
göstermektedir. (Saatine baknrak kah 
' 'e1eri içeli tam 57 dakika oldu. Ü~ 
dakika sonra karımı kaçıranın kim 
olduğu meydana çıka<'ak. 

Haşyetle ona bakıyorduk. Uirden • 
hire midemde bir sa:ıcı duydum. 
Ilaktım, SaJlh de eli~i ınidesine götür 
müştil. Cemal ise, ipekli gömleğinin 
yakasını, bofu1uyormu~ gibi ~özmiye 
çalışıyordu. Sener i~, hiç istifni boz 
mamıştı. Elleri cebinde idi. Yalnız, 
gözlerindeki cinnet şimşekleri gittik
çe zayıflamıştı, ve d~şlerin~ . sık!.şı~ • 
dan kendini ıaptedebılmel\ ıçın buyuk. 
f evka1beşer bir gayret sarf ettiği gö • 
rüliiyordu. 
Hep suauyordqk. Salonun kö~sinde

ki iri, ayaklı aaatrn tık- Uıkından 
başka ses duyulmuyordu. Birnz son-

• • 
tevsik. 

B- Mali kudretlerini tevsik. 
C- Bizzat dip!omalı mimar ve· 

ya inşaat mühendisi olmak 'c 
yahut daima bu gibi mütehassıs· 
Jar istihdam etmek • 

1- Diğer şeraiti anlamak is
tiyenlerin her gün, münakasaya 

iştirak için de şartnamede yazılı 
vesaiki ile beraber teklif ve te· 
minat mekluplarmı muayyen gün 
ve saatten evvel vekilet biaıasın· 

da müteşekkil hava satınalma 
Kom. na makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri. 

il- Talipler hava mlisteşarh· 
ğma müracaat ederek münaka· 
sa şartnamesinde yaDlı şeraiti 
haiz olduklarını ispat ettikleri 

takdirde münakasaya iştirak ede .. 

bilmek için proje ve fenni şart
nameleri 50 lira mukabilinde hava 

müsteşarlığı inıaat ıubesinden 
alabilirler. (609) (3676) 

ra ~aatm zenciri, tü)lcri lirperten bir 
şıngırtı ile bo~ndı, ve madeni bir ses 
ağır, bir ölüm çanı gibi haşiretli bir 
sesle santr çalmağa başlndı. O nnda 
Sen·er, birdenbire doğruldu. Elled• 
nj cebinden çıkararak boşluğa dayan .. 
mak istedi ,.e yüzii koyun yere, bir 
anda katılaşmış bir ceset gibi yuvar• 
landı. 

Necip kahkahalarla gülüyordu. Bize 
döndü ve: 

- lşte karımı katıran aaam, dedJ, 
cezasınr buldu. 

Derhal yerimden fırlamış ve Neci
bin yakasına yapışmışhm: 

- Katil. diye haykırıyordum, sen 
bir katilsin .... Ye seni derhal polise 
teslim edeceğim. 

- Tieni mi? ... Hay, hay... Telefon 
yanıba ında, Ye merkezin numarası da 
:J;j 7 dir. Derhal telefon et. Fakat ŞU• 
nu bil ki 'ecip ben kntil değilim. A· 
daJet yerini buldu. 

- 1''akut hüküm \'errnek serin hak• 
kın değil. Hem katil değilsin ki, onu 
kah,·e ile zehirledin. 
-Hayır.]şte fincanı daha ününde du 
ruyor. Derhal alınız, Uakınız, içinde 
kah,•enin yarısı da duruyor. Tahlil 
ettiriniz. Eğer bir damla zehir varsa 
bana o zaman öyleyini1H 

- O halde. 
-Zehir hikayesini de tıpkı el hikAye 

si gibi uydurmuştum. Scn·er, mücrim 
imiş c:eıasını kendi kendine \"'erdi. 
Korkudan öldü ... Şimdi istersen gene 
pnJise telefon edebilirsin. 

Her halde genç. kadın bavulu-j ıark kokuları, işlemeli masa örtü· 
nu hazırhyacaktı. leri. Küçük Uuak ve acem ıecca· 

Y..attığı yerde düşündü: Japon· deleri, kahve taktmlan, velhasıl 
yada nasrl yatarlar. Kağıttan ev· pahası az, ıösteriti fazla bir çok 
Ier içinde pirinç samanından ha- ıeyler topluyorlardı. 
sırlar üstünde değil rr.i? Orada 
hintyajı ile kızartılmıt kör,ekba • Nataıa, Mura Laskanın beyaz 
lığı kanatları, kırlangıç yuvaları Ruslar arasındaki bildikleri sa • 
yerlermiş .. Adam sen de .. İş alış· yesinde yeni hüviyet kağıtları çr 
ınıya bakar. karmııtı. Böylece harekete hazır -

Tagami demez miycH? "Japon dı. Tagami ile beraber muhtelif 
ya baharda çok güzeldir, görecek hediyeler seçerken, Japonyalı • 
siniz!,. Şu halde Nataıayı götür- nın beraber gitmek teklifini bek .. 
miye karar verm;ıti. Yarı kapalı liyordu. Fakat boşuna bekliy 
kirpikleri arasından ~şıkını sey • kalbindeki ilk itimat şimdi end~r: 
retti. Sonra ona doğru ıokularak teli bir ümit şeklini alıyordu 1 

küçüldü, küçüldü ve nihayet em· Viyanaya ıitmeden evci h k. 
niyetle uyudu d er avga 

· an sonra Japonyalı· "B · V • f'nsız ne 
Günler gelip geçiyordu. Nataşa 

Osmanbeydeki eve dönm~iştü. Şim 
di Japonyalının yaklatan ıeya -
hati için hazırlıklar yapıyordu. Ta 
gami ile İstanbul çarşılarını gezi· 
yor, Japonyalının, babası, ana • 
ıı, on iki karde,i ve Kago§imada .. 
ki bildikleri için hediyeler alını • 
yordu. Sırma itlemeli a.laturka en 
tariler, lıtanbula ait fotoğraf al • 
bümleri, yaldızlı uzufı çubuklar, 

yapanınız? Ben ıi-zin babanız a· 
il~~i~, ~ocanız sayılırım, aaadeli .. 
nızı ıslıyorum, derdi. işte §İmdi 
tam bu sözlerin tekrarlanacağı za 
mandı. "Bensiz ne yapanınız hay 
di hazırlanınız!,, dese ya? Fakat 

hayır. ~yr~lmak saati yaklattıkça 
daha zıyade asabiyetle beklediği 

bb~ •~z11.~r Japonyalmın ağzandan ır tur u çıkmıyordu. 

.J " ! Bitmedi). 



Zafiyeti umumiye, iştiha

sızlık ye kuvvetsizlik ha
Jabnda büyük faide ve 

tesiri ıörülen 
Fosfatlı ark Malt Hulisa 1 
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Onu öldOrünüz, zira 

O alzl öldüreblllr ı 

Kara sinek sizi ve efradı ailenizi hastalık 
ve tilDm tehdidi altında bulundurur. Vücudu 
milyonlarca mühlik mikroplarla mülevvestir. 
Evinize çocuk ishali, lskarlatln, kuş palazı 
ve sair bir çok muhlik hastalıklar getirir. 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşaratı 
sür'atle ve kat'f surette öldürmek için eri 
emin vasıta, bütan dünyaca tanınmış olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

Şayet mOhOrlü teneke üzerinde .bu resim 

mevcut de§llse aldı§ımz mal FLiT detlldh~ .. 

Umumi Deposu: J. BERT ve SÜREKASI İstanbul· Galata Voyvoda han 

--At Yarışları 
29 Temmuz Cuma günü saat 15 te Veli Efendide başhyor. 
Veli Ef. ye hususi trenler Sirkeci' den: 12 -13,30 - 14 - 14,45 

Veli Efendi'den avdet: 17,30 - 17,45 - 18,45 
Bahsi müşterek, çifte bahis, büfe vardır. Sirkeci'den il•••• hususi otobüsler tertip edilmiştir. (3563) •••n• 

~-Istanbul Hava gazı Şirketi 
Taktir olunmuş Katran 

Zift 
Hafif yağ 

Naphtaline 
Satgazol 

(aynen Carbonileum evsafını haizdir) 

Solvent Naphta 
satılığa çıkarılmıştır. 

Bcyoğlu•nda Şirketin idare merkezi olan .l\lctro llanında (~Jüşceriler dairesi) 

•----- 1 inci ı..atta 12 numaralı odaya müracaat. • 

1 

Liman Şirketinden : ----. 
Şirketimizin 8 ton eyi cins kalafat üstüpiisüne ihtiyacı vardır. Teklif 

mıktuplannın nümunelcrle birlikte 1 • 8 932° Pazartesi günü saat 10 a kadar 
Umumt müdürlüğe gönderilmesi lüzumu ilin olunur. 

Umumt Müdürlük •••• 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

F atib Belediye Müdürlüğünden: Eyüpte camii kebir mahalle 
ve caddesinde kain eski zabıtai belediye kulübesi enkazı 
satılık olduğundan taliplerin 20·8-932 Ta. cumartesi günü saat 
14 te daire encümenine lüzumu müracaatları. (3683) 

Adalar Belediye Şubesinden : Adalardaki ilk mektep\er için 
yerlerine teslim edilmek şartiyle 115 çeki kesilmiş meşe odunu 
milnakasa suretile mübayaa edileceğinden itasına talip olanlann 
teminat akçelerile beraber 25 Ağustos 932 perıembe günü saat 
16 ya kadar daire encümenine müracaatlan. (3685) 

1 - 15 Ağustqs Yerli MıdJar Sergişine 

vasi Mikyasta 
. . . . 

Hariciye VekAlefi Mubayaat Ko
misyonundan: 

100 Ton kok kömürü 
50 

" 
,. 

150 
2000 Kilo mangal kömürü 
3000 ,, kırılmış odun 

Vekalet için 
Misafirini Ecnebiye klSşkil için 

Vekalet ve misafirini ecnebiye köşkü için mahallerinde teslim edil
mek üzere mübayaa edilecek olan yukarda miktarları yazılı 

mahrukattan kok kömürü kapalı zarfla ve odun kömürü ile 
odun pazachk suretile ve yirmi gün müddetle yeniden münaka-

saya konulmuştur. ihalesi 13 Ağustos 932 cumartesi iünü saat 
16 da icra edilecektir. Şartname Ankara'da Hariciye Vekaleti 
Levazım ve lstanbul'da Ankara caddesinde Hazinei Enak Mü
dürlüğünden alınabilir. (3522) 

Ankara P.T.T. Başmüdürlllğünden: 
Başmüdürlüğümüze merbut bütün Posta nakliye müteabhitJik

leri 25-7-932 tarihinden itibaren yirmi gün mDddetle münakasaya 
çıkarılmıştır. Talip olanların mahallt Posta Müdürlüklerine yeya 
Ankara Başmüdürlüğe muracaat etmeleri ilin olunur. (3660) 

iştirak Ediyor __, 
Devlet Demlryolları ilanları 1 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 17 kalem zımpa
ra taşı, alçı, karton bitüme, mukavemet ampu\il, balmumu, pa
rafin, benzin, transmisyon kayışı, boya ve saire gibi muhtelifül
cinı malzemenin pazarlığı 1-8-32 tarihine müsadif pazartesi günü 
mağazada icra kdmacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 9 
dan 11 kadar mağazada isbatı vücut ederek tahriren fiat ver
meleri bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde 
asılmış olup numune getirilmesi icap edenler için pazarlık günü 
numunelerinin beraber getirilmesi numunesiz vaki olacak tekli
fatın kabul edilmeyeceği ilin olunur. (3679) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip başlıyor 

linci keşide: 11 Ağustos 1932dedir 

Büyü~ i~rnmiye ~l,111 lirn~ır 
Biletlerinizi ıimdiden tedarik ediniz 

------
Askeri fabrik8" 

lar ilanları 

Askeri san'adar 
Mektebine 

Kilo 
2600 
5000 
900 

1300 
400 

1000 
~00 

10 
200 

o 
o 
o 
o 

1000 

Muhafız 
BölQğüoe 

Kilo 
O Şeker ·~G6 

200 YerliP' 
. e o Şebr•Y ~ 

o sade y• 
O SabuO 

350 Nohut O.
O KuruliS 
O Çay 
O Reçel 

300 Bulgu'f· ... k' 
200 Kuru aP'' 

60 Sirk• 
800 Gaı 

O Tuı 
- ört ı O 6 Kale"'. il' 

Aıkert San'atlar mektebi ~d' 
Bakırköy Barut fabrikaları ııdl 
hafız bölüğü efradı için ba 93j 
yazıla erzak alınacaktır. 11·8- t 
perşembe günü saat 14 te f O' 
nakasa yapılacaktır. Talip 0 .~ 
larıo; şartnameleri görınek ;eti 
pazartesi ve perşembe g0° 1'. 
öğleden sonra ve münak•1;,ı 
iştirak etmek için de 11-8 ~a' 
de T opbanede Askeri fab j 
Jarı yollama binasında ıatıll 1' 
ma komiıyonuna müracaat c 
lemeleri. (3423) ___./ 

rıımınnınınu .. B ON O· 
Bilcümle bonolarla mumata "esi~ 

tar ve senedat üzerine her suredi' 
muamele yapar. Balıkpazar, Mak;r 
ye han No. 35 Ugurlu zade l\1. 
ıımnmıınııııınıııııııuiıviş . Tel 23397ııınınmınııı~ 

Zayi makbuz 9' 
Galata itbalit gümroğ011 ~ 

41435 numaralı ve 7-5·929 t•._. 
li kiremit makbuzunu zayi et~j 
Yenisini çıkaracağımdan eılıi 
nin hükmü yoktur. -

Hosep D&llrmen~ 

Kızıltoprak 

Aile tiyatrosu ~ 
Karagöz Hüseyin Bey kurııP'"~p 

blsst ve nezih temsiller, danslar, cJdıı' 
varyete numaralan, duetolar n saire 
huli ye l 5 kuruş. ,/ 

Doktor 

Hafız Cemal " 
Dahllt Hastalıklar MUteh••"

4
,, 

··ııe 
Cumadan maada her gün ° ıst'" 

sonra saat (2,30 dan 5 e kadlll' ~
bulda Divanyolunda 118 nuına~1,ıt 
susi kabinesinde dahili bast31 Jf 

p: 
muayene ve tedavi eder. TeJefo 
tanbul. (2.22.398) • __/ 

-VA!llT d~ 
Adres: lstanbul Ankara cad 

Vakıt yurdlL 'fi 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vak~ 

Abone !&rtlare: 1 ~ 

1 3 tı 12 ~!~' 
Dahilde ı 50 400 750 1400 1" 
llariçte - 800 1~ 
itin ı;artlarsmız: 
- Hcsm! Hususkt 
Sn un I O Kş. ı 2,50 
Santim• 20 ~ 25 

KUçUk llftn !&rtlarımı~ h~ 
1 ~ ., 4 1-10 ucfa 
30 50 65 75 100 K~ı. 
A - Abonelerimizin her üç •air 

lığı için bir defa mt:c<.:anenf ıl• 
B - 4 satırı geçen il~nhnn ' 
satın için 5 kuruş zammotunıır 

V AKIT MATBAASI f 

Sahibi: Mehmet Asım. uırıııtt' ,t 
Neşriyatm~ 


