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Gazi heykeli önünde ~' 
• 
lsınet Pş.nın diktiği 

ınanevi abide ••• 
•' C.ıi heyk ı· . 11tli 111 .. e ının açılma mera -
l'İıtf ai~ebetite ıalı günkü Sey 
diiJı la Poıtaıile İzmire gittim, 
h.ııa l~t~t Pllfa hazretlerini lıtan 
" '"•re (E ~ ıUnlü)c n ge) ile geldim. Bu 
hır nıakale 1~Y9:hatin intibalarım 
)lıa .. _ ~ ıılııleıi halinde ayrıca 

1--ııın. ı.ın· 
J~~ İçiııd: n~~l .. ~ü!ünceler ve hiı· 
d\li\inı.. ~ıttıgımı, orada ne gör 
,.e lr._ u, nıbayet nasıl bir fikir 
l\i""~) tle dönd .... ·· ·· (VA • . ı ın h ugumu 
l'ih ~ ınu terem karilerine teı· 

8\IJı Ye çalıtacağım. 
ltıeı111 un~a beraber bu gün ıunu 
lli diıc.:k ••terim ki Gazi heykeli .. 
~•t ola;ne'kte !>e.lki biraz geç kal
~llde hJ.kınırlıler bu teıebbüıle
-,dır, O 1

• ate~. muvaffak olmut 
flh._ı. enılebılır ki bu heykel 
~1Ye ka . ' 

>'lpıJnı dar memleketimizde 
~'atıc7r olanların en güzeli, en 
lıııdır J ll~eıi, bahusus en mana
)eı ~I Ztnırin kurtuluıu ile niha
)'tanı an büyük n ferin tarihini 
""1 \iz •t .0 1an herkes İzmir nhtımı 
"in Li erınden, pasaport mevkii • 
~rbz gerisinden Akdenize 
liaa illa akan ve el uzatan heyke • 
~Qı~~aaını görünce bunu 
-.; lloJct ~ır takdir ile itiraf eder. 
~ p aı nazardan baıta vali Ki 
~ib İ,!" Ve belediye reisi Behçet 
~ . Y olduğu halde İzmirli 
tile ...:1 rılerimi bütün kalbimle teb 

~etiın. 

~ta. heYkel ·,in Ö)'~..bir ~ev
tell -. 'P edilmittifJCi, limana ıi 
' : ~~Jcaıı vapurlar mutlaka o • 
~iıı höllünden ıe~iyorlar. Heykel 
--~ «:ı' ~·le bir mevki intihap ec\il
"~dır'-"':nnda §Üphesiz iıabeA 1 

~t...h· \u ıuretle l:-mir limanına 
&on.., h.ı ~tün yolcular bunda:-
ı...iht f Yük milli mücadelenin bu 
ctllla •ınıalini gözleri önünde 
~i İ:"'' bulacaklardır. Yalnız 
ı~in l' eykelini diken lzmirliler 
1>'or. "Pdacak bir fey daha ka -

le'-~~:• heykelin arka tarafına 
)etler· .eden bir kısmı yangın 
~ın !lıanzaraıını ka11atacak 

bir tedbir almaktır. Çüıikü bu ı 
günkü vaziyette Jimana giren :ve 
çıkan vapurlardan bakılınca yol 
culann gözleri önünde bu güzt'f 
ve haımetli abide yıkık duvarla -
rın teıkil ettiii karıtık bir harabe 
t;erçevesi içinde ka!tyor. Gazi hey 1 

kelini büyük fedakarlıkla yapan 
İzmirlilerin küçük bir himmeti i· 
tin bu cihetini de kolayca temin 
edebilir. 

Fakat ili.ve edeyim ki lzmirli· 
lerin muvaffakıyeti sadece Gazi 
heykelini dikmiye ve dikerken de 
kusursuz bir sana't eseri vücuda 
getirmiye münhasır kalmadı. Is • 
met patanın bizzat bu tarihi ahi .. 
deyi açması, açarken de ıimdiye 
kadar söylediği nutuklarından 
belki en güzelini ve kuvvetlisini 
söylemesi ayrı bir muvaffakıyet 
eieri oldu. 

B&t'.v~iıairetıir1 Gazi b~ykell tirıllncte nutaldarmı 83y1Uyorlar - GUW eeer: Gazı Jıe-y'kell - BatveKll Belodlye relalala 11atlıa
nu Wlnllyor tYanlamula. bulunanlar Haclm Muhittin •1 Ue Falırettbı r&flM)ır. 

Denilebilir ki lzmirlilerin Ga • 
zi namına yaptıkları heykelin Ö• 
nünde Gazinin en yakın bir ıili.h 
ve ideal arkadaşı olan ismet 
pafa da gene milli kahramanımız 
için bu nutku ile manevi bir abi -
de dikınit oldu. 

lzmir rıhtımında dikilen Gazi 
Heykelini yalnız lzmiri ziyaret 
edenler görecektir; fakat ismet 
paşanın bu heykel önünde Gazi 
namına kurduğu manevi abideyi 
memleketin en uıak kö~elerinde 
ve batta ana Yatandan ayn mem· 
~lel:.de olan Türkler bile aöre
bilir. Nihayet ismet patanın bu 
güzel nutkunu gören ve anlıyan 
her Türk Gazi heykelinin ifade et 
tiği en gizli manalan ha.yrete ta· 
•an bir tekilde izah etmesi itiba· 

rile lzmir heykelini de r ·· -ıüt 
sayılabilir. 

Mehmet Asım 
V AKIT - Başvtkil ismet Paıa

nuı lzmlrde okuduğu nutuk lıemen 
bütün gazetelerde bazı t'ertip hataları 
ile neıredilmiıtir. Gazetemiz yarınki 
sayısında hem bu rıull:ıın yanl~z 

bir suretini, hem de bu nutuk hakkın 
da bir tahlU makalesini f ornıa lıalin· 
ek karUerlne takdim edece!-tir. 

BaşvekJI z. Yaıovada 
ismet Paşa Hz. dün saat on d·örtte izmirden 

geldiler ve hararetle karşılandılar 
Başvekilimiz , evvelA Heybell'ye giderek · ·~a~deşlerlle . 
gUrttşmUşler, akşam llzerl Yalovaya hareket etmişlerdir 

lzmirde .Gazi heykelinin açılma 
merasimine iıtirak eden Baıvekil 
lamet Pata Hazretlerile Hariciye 
Vekili Tevfik Rü,tü, Maarif Ve
kili Eıat, Nafia Velcili Hilmi Bey· 
ler ve merasime lıtanbuldan işti
rak eden heyet azası dün Eğe va· 
purile ıehrimize gelmişler, Baş
vekil Paıa Hazretleri Heybe· 
li adada biraderleri)~ görüştükten 
lôinra YaloYaya Iİbl&İf~rdir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. 
ile Vali Muhittin. Seyriıef ain u· 
mumt müdürü Sadullah Beyler Sa
kaıp. ,!!lOtörile Ei.~ vaP.~nu l" e· -

tilköy önlerinde karıılamıılar ve 
vapura geçerek lamet Pata Hz.ne 
"Hot geldiniz" demi,lerdir. 

Ye,llkö~de 
Ayrıca Liman §irketinin lı mu

ıile diğer bazı motörler ve sandal
lar vapuru Yeıilköyde karşılamış· 
lar, bunlarda bulunan halk Başve
·kilimizi alkışlamışlardır. · 

retle Eğenin birinci mevki ,kama• 
ralan hizumdan i.deta denize te• 
mu edecek defec:ed.e · alçaktan 
geçmittir. . 

Eie Fındıklı önlerinde manevre 
yapbktan· ıonra ıaat on dört bu .. 
çuğa· doğru Galata rıhtımına ya• 
narmııtır. . 

Rıbtıinda -Baıvekil lımet Pap
Y• ~rıılamak \iz~re buyük bir halk 
küiteıi oplanmıfb. Biiyilk Millet 
Meclisi Reisi ~ l!qa Hz. ile 
dün .Aıııkar&dan ael~n • Birinci u· 

(LOUen saWOl/I ~). .. .. - . 

Vapur limana girdiği sırada 
kıymetli tayyarecimia Vecihi Bey 
kendi imal ettiii tayyaresile va· 
purun üstünde aayet. -~ 11Ç• 
mut, bir aralık aeyı·edenleri büYük 
bir her.~~ düıüreo bir nlaha--- ---- ~ · 

Avrupaya Talebe Gönderiliyor 
~""eli liseler namzet seçecekler, 
Sonra müsabaka imtihanı yapılacak 

~ ......... "' ..... ~ 11lo 4'1rupa d&rWfl1ınmlarma otuz:ı dar namzet göstereceklerdir. Bu namzetle· 

'Uı~. ·~ ~u g6nderHccek ve hu tale. 
~lllıt bl t.l1t Wm ve ten fUbelerlnde' tah

BeytCel aodı;.claııeneı=:ıimet Papnm nauiibla- dlDUyenlel' - t.inııt ._ 110Cfmn11 .S~r ·- ~-~· ....,. ~t. 
rin 1eçllmealnde en çok ııcclyc, malUnıat ve Jor _ Oparlör vaıııtasllo nutku dlnllyen tmıırWerden bir pap (Ortada: İsmet raıta htanbalda) • 

~_'l''!e' tlreceklerdJr. 
81lıhat gibi vuıtıar mUcufr olacaktır. ::i::::============~===~~=~=====::==ı:=======-=ııiı:ıııllİl::l:;lll!llı=ıı=iııı-=ım.iııı=_.-=;:==-=-:-F=S 

NamzeUerin ialınlerl .Afuatown ~e Jra. 
dar Maarif Vek&letlne lılldirilecckUr • .Ayncıı 
her namzet te VekAlet~ blrlncl ve ikinci de
recede latedlgi tah8ll ı1ubealn1 blldlrecektlr. 

Bundan ııonra bu namzeUer aruuıda ınU· 
Abaka lıntıııam yapıl&cak ve taW mevalml 

o1muı ınUnuebeWe h•r t&lebe kcncltllne en 
Ya.km lleede lıntuıana Eireb.Ucccklerdir. Ça· 
llfkan talebeınlze ne muUuf .... 

Maarif ·vekili geldi 
Leyli mektepler bu sene P!IDslyön 

suretlle idare edilecek 

. . . 
,.11nı111111"ııııı11111ınııı11111t1nıııı11111ıııııı1nl1~ıı1111ı111111111~' 

ı Y ıı.r~kl sayımız · i 
= ~·:2 = ı ~ ·s : a· ~· ı 
~ ---? ı 

I GOzel ıan'atlar ve kaam . 1 

~>\ .ı albaı rtyaz!ye, aıtw tlzik, ve 
lttt ~tı.ı tıbbiye, be~ tarih ve C'>f?atya, 
ın..'.. .4_nıc. blrıat arkeoloji tllhlil edecekler
~ ~ bir talebe de ziraat vekAleU na
h.~ t t&Jı.uı lçln Gbnderllecektlr. 
;;:t.a~ talebe iki derecell 1eı,ıneye 
~ ~ &ltıardJr. Evve!A Uaelerin muallim 
~Daı Ve 932 aenest yanı, iki Mne 
~ &raanıdaıı bet taıebedcn on:ı ka· 

~-=-------------=-==--ı;::::=; Maarif Vekili E•at Bey dün Eğe lKI· yeri göreceğim. Ayaıofya camiini : . sayfalıin . . · ! 

Ot· & 1ıtıpiyatlar 
llgün başlıyor 

~.~~Ilı • . ' 
~ ı!:'•tlıra, buıtın Ameri• 
~~ ed Anjeloa ıehrinde itti• 

~ ~-~ llailletlere meuap ıpo~ 
,-.,ı_lla elerinin ~çit reımile 
\.~~lltC.lcbr. Reımimiz mlila~ 
""~. . . , ' ~ lftirak eden S8 mille· 

'~1-liı 'tıa •Omeuilleriai bay-· 

~ k beraber Loa AnjelOI 
~llUada K-6 .. ltr.iı91a 

purUe ismet Ptl§a ho:ırellerile birlik· de ziyaret ederek mozajklerin ~ ~ 
te lzmJrden ıehrlmize gelmiftir. Bu· meydana çıkanlması itini tetkik i ifSlantifilda gez H 
gün Y alovaga gidecektir. edeceğim. ~ ... tiler. .... 'YenJka ltla j 

Esat Bey dün bir muharririmize Leyli mektepler bu sene panıi· i ' E 
fUlllan •öglemiştir: yon suretile idare edilecek ve ley·\ Yazan Osman Cemal ~ 
"- lzmir civarında, Menemen li talebeden alınan ücretler o melr ~ ~ 

ve Berıamada Vekalete ait itler tebin ihtiyaçlanna sarf edilecektir. i Atalar sUztl i 
üzeriwıde tetkikatta buJundum. ------------- ~ Kastamonu meb 'usu Velet ! 

lıtanbulda da v~-'aıete ait itler Prusyada tensikat i Çelebi Bevin tetkikleri ~ 
A üzerinde metgul olacağım. Kapalı 29 = i 
olduğu için mektepleri tefti, et· Berlio, (A.A) - Prusya (Bugllnkft sayımızda) 
mekliğim mevzuu bahis değildir. bilkümeti idarede yapbğı teoıi· _ M k -
Yalmz vekalet ve ilk tedrisat mü· kat cilmleıioden olarak bir ne- ~ üte ait, yetimler, dullar ~ 
fettiılerile görü§eceğim. zaret mlidürO ile bir niyabet rei- }Maaşlt\rını bankad,3 

Biraz da timdiye kadar gezmek sini, 9 polis mfidür muavini ve ~Nasıl kırdıracaklar i 
fırsatım bulamadığım rasathaneyi E i ziyaret etmek istiyorum. Yeni alı- bir polis müdllrilnü tekailde i. - l:r ıncı sayfamızda - ' 
nan ruat dürbününün konulacaiı ıevketmiıtir. -.u11111111 ııu11ııııııııı1111ıı1111ııı111ıııııı1111ıııııııııuuıu11hıtı ... 
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Başvekil Hz. 1 D::m 1 Telgral Haberleri 1 Kıymetli 
y alovada Harıct Bir teberru J. 

mumi D\Üf~t~ı ·~rahim Tali B~y, _S_i_l_a_h_l_a_r_ı_n_t_e_r_k_i __ .;;;;;... __ A_m_e_r_ik_a_d_a _____ i_n_g_i_l_te_r_e_. _i_l_e___ deıvzeMfaltRe,d2e9n (d~i!!r Mu?~~l!~! 
Sovy,et •efırı Surıç yotda,, İtalya s b k 1 ~ 

M h 
1 

ı D } f ver Beyin 2000 lirayı 1111 ,1 ::~a:~b~~;teli~ıu·T~~t,, c;};~; Edebiyatı ! a 1 mu anp er ominyon arı. kıymetteki alat ve edevatı. rJ 
zade Hamdi, Hariciye nıüateıarı hiyeıi merhumun kerinıe•!t td 
Numan, Muhtelit mübadele komis- Bir Rus gazetesine göre, Hükumet kuvvetleri Ottav• konferansında lthallt ha Hanım tarafından lııP' di~ 
yonu Türk batmurahhatt Şevkı, Cenevredekl konteraneta ve lhr•c•t lflerl u•un uzadır• leket hastanesine h~diya e 
Vali muavini Ali Rıza: Belediye yapılan ••Y bundan ibarettir harekete geçti! tetkik edlllyor tir. ___......t 
Rei.imua,.ini Hamit, Şehir1necliıi Moıkova, 29 (A. A.) - Taı \'a~ington . .';.• (A ~\.> _ Fede Ottava, 29 (A. A.) - Ottava T ) d t 11 ı;tJ6 
ualarmdan Necip, Abdulkadir, ajanıı bildiriyor: "Pravda,, gaze· ! 3 t ~. taat, V•ıingtona 5 mil mesa konferanıı riyaıetine tevdi edilen ren er e ·e bi 
lnhiaarlar umum müdürü Hüınü, teıi, terki teılihat konferansı neti •e r! ·.• ve ,ehrin nu. rkcıiııı•ı! bulu • büyük Britanya heyetinin mütern ANKARA, 29 -- Aiuıtolbİf 
Beyler -.e diler l:tası zevat karıı· celerini tefıir eden bir ba9maka • uan tnbık ask.· •erin Anacostiada mim beyanatı, Hiudistan ithalatı yetinden nihayetine k~dıı~1,rıt 
1...-ala ıelenler arasında bulunu.. le.inde bu konfel'anıın dünyayı te: ı, ettikleri tı. ·i:r\t ltampı tahli· nıüsıema olmak u2el'"· Büyük Bri müddetle Devlet denurY~le ~ 
yorlardı. payl!lfrnak iıtiyen emperyalist kuv ye , 1, irmiye .ıl waf t:lk olmuıtuı·. tany; ya serbest oluak giren do • - Erzurum demiryoUarıh•r~ 

Efenin merdiveni indirildikten vetler için diplomatik bir harp ·~· Gözyaıı ıetiren bombaların iı· •ninycmlar itha ~1.tının bir çok ah • danya • Bursa demiryolu 
aonra enıll ismet Pata Hz. rıh. haıı olduiunu, bir taraftan terki timali ıuretile tahliye ettirilen bu va1de yüzde dokH-~ niıpetini aeç tenzilat yapılaçaktır. aı>•I• 
t.mıa inmif1er, ondan ıGnra Şükrü teslihat edebiyatı yapılırken, di • kampta 7,000 kıdemli mulıaripten roekl'! bulunduğunu ve buna mu- Sür'at katarlarında Y . dif 
Kaya Bey ve diler zevat vapurdan ğer taraftan berri ve bahri faali • ba~ka 488 çocuk ve 380 kadın Ju,n: ı gümrük r i~ıı:mu tcıdive et .. ten~lit niıbeti yü·zdc yirJıllı 
çılmnılardır. yellerle harp hazıl'hklarının de • vardı. meksi2in Büyük Britanyaya itha- katarlarda yüzde otuzdur. JI..~ 

Baıvekil Hz. rıhtınıda Suriç "am ettiğini ve tP-ılihatı çoğaldı • .Kf'mp ıonra yl\kılmıftır. Bu lir.e ;:-.üsaade ·.:d len ecnebi muva Bu tenzilattan maksat 11 ai 
yGldaıın elini 11kmıtlar ve karıı· ğmı yazmakta ve müsalemetper • mecmuu 50 kiıiye baliğ olrnuş • r•! dah nın yüzde 3Q olduğunu aöı. da halkın serin mahallere 
lamaia gelenlerle görü1mi.19lerdir. ver görünen harp mü,evviklerinin tur. Yaralıların büvük kısmım ah lcı•rt ektedir. ıelmetini temindir. ~ 

Ferik S•llh Pa,a pe!:r!e:rini kaldrrmi\kla Sovyet he lan \\lğ)alardan ve· mab·aklardan l~ ~ier taraft .... n ba.şlı c ö\ dört do 'ff ! 
lımet Paıayı kartılamaRa gc· yelinin ıulh için ohn mücadele • Hen l aralanmıı \ ,rdır. Bazıla • tılin on azaaın. :. tı : t :. lnsiliz ma Matbuat gre ~I 

Jen1er ara11nda Ferik Salih Paıa sinin cihantümul b:r ehemmiyeti rınJ J\ da gözt•i\
4 

,etiren bombala !mu; !icrbeıt r.larnl; giı·m~~.inc mü Belgrad, 26 (Hususi)_.. ,tJ t 
da Tardı. Pa9a H:ı. Salih Pafayr hulunduğunu ilave etmektedir. ı·m gnmdan / '1.nıklar haf>ıl olmuı ~,.t- ·.lt edilmen: ektediı. ve yevmiyelerinin aıaltıhOt _, 
iıtikbalciler araımda uörünce Milli müdafaa komitesi ı ur /. yni beyan .. tta, Müttehit kıra zerine Zagrap'teki matbu~! 11 
kendisi ona "Hot geldin., demiş Cenevre, 29 (A. A.) -- Tahdi- liy·::t halkı iç i ' istihaa1Htına ınuva d ·ı tnııf '";:' 
ve yanaklarından öpmüştür. di teslihat konfer;.ın:ıı müzakerele Cenubi Amerlkada f•.k 1 :yasalar hılnıct~ meselesinin tah imini grev 1 in e ·ı ol 

Baıveki1 Hz. müteakıben alkış- rinin inkıtaa uğramasmc. rağmeıı 
1 

in 4 ti bir m~ht·;eli hı :z olduğu, Gaıeteler, teşkillta dah~ ~ bf" 

Jar arasında polis müfrezesinin ö- milli müdafaaya ait masraflar Paraguayla Bolivya arasındak Hln•i.k BritanJ \ticaret ve ihraca· yan bir kaç mUrettiple u 
1 ~ 

nünden geçerek yolcu salonuna i- lıakkmda tetkikattr. bulunan ko. lhtlllf, henUz halledilemedll tının yansım'\ ec nı· t ı memleket • cımda çıkmakta~ 
lerlemiş1er ve rıhtıma yanaımışl mite Romanya mul'ahhaslarından Riyo dö Janeyro, 29 (A.A) - } ı", P. ıittiii ve İngiliz ihracatım or TUrk tarih cemiyeti bir " 
buhınan. Saka.rya motörüniin önü-1 M. Radul~ıcu'nun riyasetinde top Resmen bildirildijine göre, 18000 t~clan kaldırm ··· .. matur her te~eb 
ne ıelmı,lerdır. lnnm,,tır. 1. 'd .. kk k t t b ,,.si l ' Büyük Britanyanm iştira raıuyor .. \J, 

Sakarya motörUndo Bu komite, mesaisine 5 a.ğusto- 1cıtı en T~u~e ,ep ce.~up 1 .aha 1 J .. iıetini tenk:ı v, <lominyonların ANKARA, 29 ·- B.ir A.1 ti 
, P&Ja Hz., burada bir ırıiidd~t ıa kadar devam ede~ek ve 12 ey- ta.pe • 1?ıng~ ya. muteveccı en • r 1 e:.tine zars·· ika edec:eği ilılve Türk tarihini tetkil: cenuYe 
durarak halkın ve ayrıca toplu hır lillde tek-:a r toplan 1• aktır mütemerkız bır hücum bareketı ~alum(laktadır tanbulda umumi bir içtim_~, 
halde Cemiyetlerinin bay· yapmıştar. Mioaa eyaleti ku•vet- dc.ocek ve yaı:ılması taka~rıJ ,,ı 
raille ıelmit olan deniz İ§çiJcrinin (rakın mllletler leri S3o Paola'ya doğru 1lerle- Aksu köprilsttniln büyük tarih kitabının pi•~· F 
:~1:~~;:r!ı~,~~k~b:ı~eet:~~;: Cemiyetine kabulll mektedir. Bir. ~iyad~ fırkaaı, Temelf atıldı 2:li;e sı:~nbi~i:!ç ~:;~~d~~~~ 
ıonra Kizım Paıa Hz., c;:ükrU Ka- inglltere, mUracaatın gelecek Pa~abayba vad1S1nde derlemek· Antalya, 29 (A.A) -Antalya· hatsız idi, berayı tedavi C&J~ 
ya, Tevfik Rüttül Baıvd;aıet ka· içtima ruznamealn• kaydlnl tedır. Manavgat yolu Dıerinde k&in Ye siye lstanbula gidecek ve ~ ... it• 
lem mah•u• müdürii Vedit, dahili· ietiyor Federal kıtaat baıkumandan- tin mesaisine it•i ak edeceft• 

Ek 4 büyOk kazayı vJliyet merkezi· · 
ye ~usuıi .k~lem mU.dürii. · ~e~, Cenevre, 29 (A.A) - Millet· lığı, kıyamcıları teılim ol•ağa ne rapteden Akıu köprUsllnün Kalp değİştlrere1' 
Valı Muhıthn, Soyrısefa~n mudu- ler cemiyeti, Irak hükumetinin davet etmiştir. 
rU Sadull~~ .~eyleı ı~ ~trlık!e Sa· Milletler cemiyetine kabulll bak- Tedafll vaziyet temel atma merasimi yapıldı. 618 me "are 
k~.rya motorun~ge~mışlerdır, Baş- A . 29 (A A) _ p _ Bu münasebetle irat edilen ~ k ? 
vekil Hz. motörün ııar,.keti eına· kında yaptıiı müracaata "Yerdiği somp11yon, Ş . a nutuklarda Cumhuriyet feyizlerin- Bulunnca mı • ~ 
sında arka tarafında durarak hal~ cevapta Milletler cemiyetino ka- raıuey hükumet ako mıtakaım den ıükran ve minnetle bahıedi- Şikago darülfünunu k• 
•--n devamlı ve •iddetli alkı,larına bul hqıuıunun Manda idaresinin da hiç bir taarruz ıeçmemeğe f d f .. K U• 
N .,, lcrek BU cık H ıa ki · · te lerin en pro nor are 
mjııdiBn} ıall~mak suretile muka· ı.ihayet bulma:u için en eıath karar ve temil kumandanlıklara Y 1 

' r ıçın can· minde för C:loktorun 1 ,a, 
ı.: ·_ t lerdı .. 1 k d fi' dan hisler ve iyi temeuniJer iz-
oe e e mı§ • · 1 ve elzem tartlardan biri olduğu- mut a surette te a 'ı vaziyet al- kCSpekle ihtiyar bir k& 

S•karya Galata rıhtımından 1 b 1 har edilmioıı, ismet paıa hükDme· 1 • ""' nu hatırlatmııtır. ma arı ususun ta im at vermiı- • kalplerini deg· iştirmiye mu~ 
C!oğruca Dolmahahçe ıarayına tinin yDkıek mesaisi hUrmet ve 1 b·"" 
-.nım·ıf, Kl•ım Pı•a Hz. bu-~ .la' lngilterc, lrakın Milletler cc· tir. olduğu ve l>u suret e u .. 
•• .. ır ~ şükranla yado!unmuıtur. k ı it 
motörden çıkmı,tır. Başvekil Hz. ır.iyetina kabuln meselesinin bü- Bir ceneral yaralandı soDra basta insan a P l 
ile diler zevat Kazım Pata ile be- yllk mecliıin gelecek içtima ruz. Buenoı-Aires, 29 (A.A) Portoı EmU\k tasfiyesi yerine maymun kalbi konu lı' 
raber nhbma çıkarak burada ve- namesine kaydedilmesini btemiı· Alogreden bildirildiiine röre, imklnımn elde edildiii b~ 
tıalaımıılar, bu sırada meclis rei- t' Sao Paulo kıyamcılarile vaki olan Durdu ! etrafında Tıp fakültesi dt. 

ı H ır. b•" ılmiı: ımet Pata z.ne: ---------- bir müsademede Brezilya federal Sofya, 29 (Huıuıi) - Bulga· rislerinden Operatör Or 
- :YalOfJGda ne ı:a4cır kaıocaı:""11' Harp borçları, k 11 d s · t ı v ı d b ·b· t nb ı · kidell 'diye eormuılar, lsmet Pata Hz. ıtaat cenera ann an orıo. rıı an • ugos avya araım • ve u gı ı ecr e erm ea ~i 

~e: AmerlkaveAlmanlar ölüm halinde yaralanmıtbr. h~r iki taraf tebasına ait emlik yapıldığmr, fakat mu•aff•if. 
_ LY'-'•'-n fJ" halla kadar kcılmak itinin taıfiyeıi Yuıoslıaya bükiı· im~inı olmadığını ıöyleflt 

v---r- ~ Vaıinıton, 29 <A.A) - Harp H ti y 1 K l BeY 
qtlyoram. borçlarının yeniden tetkiki rneae· ırva ar UIJ08 av• mcti tasfiye meselesinin iki taraf Operatör Mim ema il 

cevabını vermitlerdir. Jeıine dair olarak bir mülikat ea· !ardan şlkAyetrl f parliment~lannda mevuıuubahı bu ameliyenin operatörler fft 
Heybelldekl tezahU1'8t nuında ıorulan suale cevap veren edilerek yeniden bir tasfiye ko· bir ideal olduğunu fakat 111"' ~ 

Saliarya, Kazım Pata Hz. ıara· ayandan ıabık hazine nazırı Muta Viyana, 29 (A.A) - Avuıtur- miıyoou ayrılıncaya kadar bu fakiyetin çok şüpheli bulı>11~r 
ya ÇJktıklan sonra tekrar hareket ılau, ıunları ıöylemiıtir: ya ıazeteleri, ıon ıünlerde Hır- işle meıgul olamayacağını bul· tunu s&ylemittir. Profeız;r b6 
ederek Heybeli adaya ıitmittir. .,Almanlar büyük harp eına • •at köylQlerile Yuıoılavya jan· . h k d mal Cenap Beye gCSre ise ·~ ..ı 

garıstan Ü iımetine bil irmiıtir. r 
Motör on altıyı çeyrek ıeçe ıında kendilerini müdafaa için darmalan ara11nda vukubulan bir ameliyat muvaffakiyetl~ ~ 

He7heli deniz liaeıinin rıhtımına bayatlannı verdilel'. Biz ise, pa • mllteaddit hadiıe ve ibtillflar 1 ki t l ı b ·ı 'bf bir ıo 
JUl•tm•ıtrr. Bu aırada Deniz lise· ra ile ıarfettik. Bunlar 16 milyon hakkında bı'r takım acı'-lı tafıt'· ayyarec ' ce ense ı e ı ıyar aıU 
.i --·L···nda futı.:.. ı oynamakta o· d f 1 I f h · " Evlendiler' genç bir kalp aşılamak . 

Rn-- ou an az• te e ' mecru ve esır llt ..... rmektedı'r. Bu haberl•rden • b 1 1 k d .ı. · ıdıt• 
lan ekıeriıi ufak yaıta ıençler ve verdiler. Biz buna mukabil yalnız "" ~ londra, 29 (A. ,\,) _ Tayya çare umut 0 mo e5~, 
oyunu seyredenler ismet Pa~a Hz. 200,000 kitilik zayiata uğradık. anlaşıldığına göre, Yugoslavya ı·cci Iv.ollisou j :,. 1...:ıdın tayyareei Memnu rnıntakada doııt' 
nin geldiklerini anlayınca oyıınla· Biz mücadeleye iştirak ettiğimiz jandarma11 ıilAh kuvvetine mü- Miı Amy Jon""nu!\ izdivaç mera· blrl•I tutuldu . ~r 
rıru terkederek ıahilde toplanmıı- vakit, onlar senelerden beri dö· racaat ederek, birçok kimselerin :,:u ·i, İngiliz tl.'l.yyarecilik erkanı i- Aron iıminde birisi bıt df 
Jardır. Baıvekilimiz motörden çı• vü,üyorlardı.,, yaralanmasına veya ölmesine se. f,. ırüteaddit rf)!lnı\ s.d.lıaiyetler vt!# .. 1 tak• ıf 
karken .amimi tezahüratta bulun· "Daha pek yakında ;.yan meclı". gun evve memnu mın 11J'. ... be l tu yeni tvilleriıt dlc th~tlarının hu- h'I' d u b r b' tte 0 .,, 
mua]ar: sı'nde hı'ııı'yat ve tarafoirlikten p 0 muı r. ·ı b l · d 1 1 ın e f P e 1 ır sure "'' 

-s - • d ZL!•ı . r. usa • l l .-:ra e i mi~tir. k · d t f elanı ( .,_ Şa, ta, fa., d~ye baiırmıt· sarfı nazar edilerek harp borçları Hırvat erkAoın an ve yüksek .,, flf en J•n arma ar ın ı 
lar ve alkıılamışlardır. lırnet Pa .. meselesini yeniden tanzim ve hal· memurlarından bir çoğu, ıiyaai Benzin kalmayınca landıiı yazılmaktadır. AroO l 
ıa Hz. ıençlerin bu t~zahürabn· letmenin bizim ba,Iıca nıenfaatle- mahiyeti haiz bu kanlı itkence· ralcile beraber ceza mahlı' 
d ··t h · 1 lar· · · d Jd w l d Belıı:rrat 29 (Husuıl) - Swrbis· an mu e a11ıs o muş · rımız en o ugu ıususun a na- Jere bir nihayet verilmesini te- • sine Yerilmiştir. ~ 

-:- Naaılıuuz, iyi misiniz, çoeuklar? zarı dikkati celbettim. tandaki otomobiller muattal kal· r 
diye hatırlarını sormutlardır. min için milletler cemiyeti ve mlfbr.Sebebi de memlekette ben· Ecnebi ve ekalliyet metct'. ~ 

tımet Pata H:z. bundan sonra Hileli ihracat Avrupa hükumetleri neıc:linde zin kalmamasıdır. Şel ve otan- terinde kadroler dOtın. 
kendilerini rıhtımda kartıhyan Yasak ! mllracaat ve tetebbüste bulun· Istanbul maarif mil ~r '-1 ·1 dard oyl kompaayaları ellerinde t ~-kardeıleri Rıza Bey ve ÇOCUK arı. e muıtur. Türk, ecnebi ve aLcalliy• . ~"( 
birlikte bir araba ile Rıza Beym Sorya, 28 (Hususi muhabiri· benzin kalmadıjını Ye d6viı milı· teplerjndeki münhal muılh~( 
köıküne giderek blı· müddet ora· mizden) - Bulgaristan hilkume· Rusya ile kOlatı yldaclen ne beuia ve leri tesbit etmektedir, 'jl 
da kalnıı9lardır. ti, Bulgar ihracat maddelerinin Lit d nede petrol getirtemediklerini cek ay içinde münhalere 

Tevfik Rüttü, Şükrii Kaya Bey· kıymetini dütüreecek ıekiJde hi· vanya arasın 8 slJylemelctedirlcr. . l 1 k 
ler ve motör)e ıelen djjer zevatla tayın er yapı ac::l 111

• ••' 
leli ihracat yapan tüccarlar hak· MoıkoH, 29 (A.A) - Hari· .. ,. .... " 

B&§vekHimizi Heybelide kartıh- p 8 t 1 ti $ehrlmlze gelen sey'/• e~'' 
yan Millt müdafaa vekili Zekai kında takibat yapmıya karar ver- ciye komiseri mua•ini Krestinıki rans DID 8Z ye Dün Romanya vapuri_le f ./ 
Bey iskele civarındaki bir bahçe- mittir. Bunun için hariçteki Bul- ile Letonya ıefiri Bilmaniı Sov· Paria, 29 ( A.A ) - Bahriye m ize 25 seyıb gelmiıti~ 
de bir müddet oturmuı1ar ve mü· gar konsoloslarına Bulgar ibra· yet Rusya ile Letonya aruında na11rı M. Leypea, Franaaaıa 
teakıhen arabalarla tur yapmıt· cat maddelerinin şiddetle kont· akdedilen ademi teca•üz muahe· Berlin AteıenaYahnı, 11Niobe,, 1 Gelenler gideni•' ".J 
lardrr. rol edilmesi bildirilmittir. desile uılaıma mukavelesinin mu. mektep sıemiıiain sıarlu dolayı· D 

1 
t d . il i~,rr, 

Saat 18 de . ev e emır yo ır 
lımct Pata Hz. aaat on sekizde raretle teıyi edilmi!lerdir. aaddak ıuretlerioi MoıkoYada sıle ujr~chiı bOyOk ~·t~m mtl• müdür muavini Vasfi ve t .il 

Yefatlerinde Vekil Beyler olduiu Nafia Vekili HiJıni Bey Ylllo- teati etmiılerdir. Mukaveleler, naHbetileAlmanbahrı,e11neFran• d aireıi müdürü Muhtar ee! 
halde Sakarya motörile Yalovaya vaya gitmemiıtir. Üç dört ıün ka· dllnden itibaren mer'i yete gir- sıı bahriyesinin taıiyetlerini be· dOn Anlcaradan şehrimize ielıt'1f 
hareket etmiıler, ıiderken de ha· dar ıehrimizde kalacaktır. mittir. vana memur et.mittir. terdir. 
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- . ....1 __ G_l_D_l~•·~-•-a_ll_e_•~l _e_r_l _ _.,I 1 onzeı ~serıer 1 
\'eni Fikirler Eğe vapuru Poliste: Nöbetçi Yerli Mallar 
Jlar K · d. Heyecan Eczahaneler 

11 
P borçlarının aza geçırme ı Sergi bir gün sonra 

A i~sına doğru Efre vaputunun lımirden ha· iki tramvay arabası Geceleri nöbetçi ııfatile açık açılıyor 
' Jj • .~erıka a reketi eana:3ındı bir kaza geçir- çarpıştı bulunacak ecıahanelerin birer Dördüncü yerli mallar aergiıi 
~iı~ın ha.rici;:nı~da:':1, iy~n m~~ diği ve limanda bulunan bazı Maçka-Beyazıt arasında jşle· listesinin de poliı merkez ve Pazarerteıi gi.lnü açılacaktır. Ser 
1'in

1 
er Borah A n~lum~m reıaı vapurların üzerine dOttDfft tel· yen 719 numarala vatman lsmail mevkilerinde bulundurulması te· gi hu sene her noktadan geçen 
en .. u .. f ' nıerı ra sıyaseti • ki 

~lltrı~d· uzlu ve en kuvvetli si- graf haberi olarak yazılmıfh. efendinin idaresindeki 115 numa karrür etmiştir. Eu suretle nö- ıenekilerden tırn\anıe11 far ıdır. 
•11 an bi . d' Eieoin böyle bir kan i•çir- rala birinci ınevki araba ile, Şişli· betçi olan ecıahaneleri polis nö· Bu ıeneki ıergi muhtelif sanayi 
etı~f, orıun d rı ır .. Ba§ka hiçbir 1 ,ubelerine ayrılmı~ bulunmakta .. 
'IClltı uın . ereceaınde Amerika mediji dün aynı Yapurla ıe en Tünel arasında işleyen 598 nu• betçi memurlara da bilmit ola· dır. Geçen ıenekl sergilerde oldu· 

"1t2 k urnıycıine tesir yapa • yolcuların aöılerinden ınlatıl•ak· maralı romork arasında dün ıid- caklar ve füııumunda iıUfade gvu gı'bi TrikotaJ"cinin yanında me• 
lin · endisi b' k d y E-e ka.d ır aç gün evve - ta ır. erilen izahata göre, ge detti bir çarpışma olmuştur, edeceklerdir. seli çokolata fabl'ikasınr görmek 
''"lİtrıirı:r k harp borçlarının ıon lzmirden hareketi 11raamda li- Neticede htıviyyetleri tesbit Yeni dl•penareler açalacak imkinaızdır. 
di. Şitrıd' adar lahsi1i l~hincle i- manda bir çok vapurlar bulun· edilemeyen bir kadın burnundan Belediyenin yeni sene bütçe· Bu defaki serginin miilebaris 
~ltıa.tı, o~uen khadar vuku bulan be· duğu için l::uoların arasmdan ve bir erkekte batından yaralan· sile ıehrin bazı yerlerinde y~ni- ~ir huhsusiyeti de bir çok lf abrika.: 
dl o1ıurı h er ne pahasına olur mebaretle 1tDanevra yaparak iler· mışlar, her ikiside Beyoğlu has· den dispanserler açılacak, ve arın ususi pıwiyonlar • mıt 0 '"' 

t tn llın~y:~Pt.bhodrçflarını Avrupa- Jemif, hiç bir kaza oJmamı~trr. tabneıine kaldırılmı•lardır. Vat- mevcut hastahanelerin daha faz· maaGıdır. d f k" ·ı · ı· k CriYord 1 ı a •!Uİ~ ini gös - ., eçen e a ı scrgı ere ış ıra 
dar de~J:ıli~rp borcl~rı ile alaka Eğe bu manevralar eanaaında man lımail yakalanmış, tahkika· la hasta kabul etmelerini temin etmiytm firmalardan bir çolu l>u 
tı &darrı "~ 7rı.n en çok knrktukla- demirli vapurJann pek yakının- ta baılanmııtır. Çarpışma, nt· edecek tertibat ahnacakhr. sene sergiye gelnıi~lerdir, lpekiı, 

F ' 0 •dı . dan geçtiği için sahilde bulunan· manın birdenbire fren yapup Bundan baıka Ankaraya tafı- AlpuJJu §eker fahrikaıı, Yalova 
itaf}~~ıll Amerikadan gelen tel - Jarın bir kaıa •ukuuna ihtimal hızla iİden arabayı vaktinde dur• nan balderiyo!ojibıne yerine ye· Millet ve Baltacı çiflikleri imalat• 
ı. ... n v d haneleri, Zingal kereıle fabrikuı 
~~i•ter a er iği malumata göre verdikleri anlaıılmaktadır. Eie duramamasından ileri gelmiş, ni bir bakteriyo!ojibane kurula· bu aradadır. 
"''ftıiJe orah eıki '1kdnden ta • ile ıehrimize gelen Novreç sefiri tramvayda bu!unan bUtUn halk caktır. Bu sene pavyonlarda en güzel 
''-ı l•hi~~ıreçmiı ve borçların iJ M. Benbon da lımirde bir kaza büyük dir heyecan geçirmifler• 6 yatında lamail karpuz çaharak dekorasyon ıahibine ·Kütahya A· 

'-tiıt e cephe almıtlır. olmac!ığını ıöylemiı Ye töyle dir. M d b h 1 v zim çini fabrikası mamuli.tnıdan d er Bo -L b k 1 kaçmıştir. a am u ıraız ıga 
•tıı d-~· . tcuıı u ıe ide içtiha demı'•tı'r .· Bolulurken kurtarddı k l k b' bir çift vaıo veri1cce<!inden aerıi-

A ""lııtır · k d :r kızarak cocnğu ova ayara ve .r '~ 
"'Vtup ınıye ıev e en ti.mil, - lfü denizci mllletlerlı, bu işten Betiktaıta banyo için deniz de dekorasyona hilhaasfl ehemmi• 
t •nın v · · k köşede yakalayarak elindeki bi· 1 k d' b' k f b 'k 11ıtt A.. azıyelı. sı mtısı, ya • anlarız Eıte ı.. :ıptını Jzmlrdc vapuru ga· hatnamına giren 15 yaılarında yet veri m~ te ır, ır ço a rı a• 
~ 1 "'"l'lıp t • çalıda baıı yerlerinden yaralamiş- 1 kl d k ki' d'l ' letın . a amırat meıeleıini yrc mahırıne idare ctmiodr. Bu \'azivene Muzaffer iamindekf çocuk, yilz· ar yaptı arı e oru ta ıt e ı • 
de11 .... eıı .. d.eğildir. Onu sevke .. gemiyi hu kadar mahirane idare edecek tır. Madaıp yakalanmıştır. mesi korkusile diğrr fabrikalar-

"•• ın h me bilmediğinden boğulmak ha· d ki k d ı "'Cftfaatıduır ını amiJ, Amerikanın ı. ıpıın d2 prk az hulun ur Çocuı11 Y•r•l•M••• sonra an sa a.ma ta ır ar. 
Ji11e ıelmit etraftan yetiıilerek parka ı~stUrUp bırakmı' Sergide hazırlıkların ikmali için 

Çunk .. .,.·. v hl Ut h •G .. 16kle kurtarıımııtır. Mustafa ismı"nde bı'r şofo"ru"n d" d J l •· H ~tör .uktnıiıter Borahın hesabı c.ıcne m e 888181ar & T un gece e ça lfl mtf ... r. azır· 
' .1~ 1 ıaadi huhran yüzünden Ve Tfirk gen~Jerl Kar1a11H uatura ile yeral•d• idaresindeki otomobil enelki hklara bu gece de devam edil~ek 
it\') rı"an111 v d ~ .,.. T alcaimde Çiftebakkal şoka· gün Gala tadan geçerken henftı ve yarın öğleye kaaclr bütün teni· 

ı ''' iaterı·u~ra fgı] 7:r~r otuz )ıtınbul ticaret müdUrlüıUniln iıada oturın Yovakimio kızı hüYiyeti anlaıılamıyan 15 yaşla- bat tamamlanmı§ olacaktır. 
r 8u ra.k ın en .a~ a rr. şehrimirdeki bütün mliea,e1eler· Olıayı, kocası Alc:ko ustura ile rında bir çocuğa çarpınıthr. Ka- Sergi her gün sölbahlarr saat 9 
~.h'r A -~ tahmını ol~akla be de ve ıirKetlerde mütehauıa un· ı d dan ak!am 22 ye kadar açık kala• 

)'I>;:_ itler.kanın umumı buhran . ıo ayajından yaralıyarak kaç- za an sonra ıofar; yaralı çocuğu • 
dıi-.qdtn -u"thı' ... 1 ~ vanıle çahıdıranlar hakkında esas rnıı, mecruh ba•taneye kaldırıl- d k ld 'f caktır, yalnız 11 Ağustos ı;ecesı ıltıd ·•• t 4oarar ara ugra- J t hk'k t b J d ~ k g yer en a ırmıı, masarı ini ~eu- . h h k d k ka•ac-'-

e. fÜphe yoktur. 1 8 1 a 8 at 8 lf?IDI yaımııb • ıuııtır. Aleko aranmakta ve ha- dlıi yaparak teC:laYI ettireceğini, ıergı ıa a a a ar açı • ~ 
t•t,,.\ltünku" vaz'ıyet devam etl'ııc. 'ı Eu. tahkikat bilbaua mtısaadeıiı disenin sebebi tahkik edı'lmek- k d ve o gece bir htllo verilecektir. ~q el • en isini peliıe tikAyet etme· Serginin açılma merasiınimfe 
~U)'ij r e hu zar•r müteınadiyen mütehassıs çahıdmhp çalışdml• tedir. mesini çocuktan rica etmit ve bulunmaları Reiıicümhur Hz. ile 
t~ecek ve bir kaç misline va· madıfiı tesbit için yapılmaktadır. Parmaklar1nı makineye kapllrdı yaralıyı otomobiline alarak Gül· Meclis reisi Kazım ve BasvekU lı· 
ttrttı,~ır. O halde Avrupayı ııkıt· Sanayi müdürlüğilde fabrikalar Fındıklıda 74 numaralı odun hane parkına gelmiıtir. met Pa§alardan ve biıtün·v~killer· 
'._ .. ınukabilinde Amerikayı da ayni tekilde tahkıkat yapma· depoıunda amele Ali elioi ma· Fakat tedavi ettireceği yerde den rica edilmi~tir. 
!i\~ 1:"'• ... tl\yen ıaara)'•oUiratmalc ia baılamaıbr. Bundan baıka llineye kaptırmış ve parmakları çocuğu parkta bırakarak savuı- 1931 ıeneıi iiçilnr.ii yerli mallar 
de,.ek 

0 
agır~ ve yıkıcı borcu ilga her tcnebi mütehassıııo bir TUrk keailmiftir. Ali Sürpaiqp ha•ta· ınuıtur. Zabıta meseleyi haber sergisinde madalya ve dipJQılna 

~~"1a, ,.rtalıgı~ rahat nef~ı ~I • getıcini )'eliştirmesi kanun ikti· baaeaioe kaldınlmııtır. almıt- ıofCSrli yakal•mış iae de kazanan müe.aıeselere madalya ve 
:~fıfJ .. _ ~ııadı buhranın ~ıt gıde zaıınd•n oldug· u ,."ıhetle tetkı'kat Alll!llHkea dU•en pençor• b k diplc>maları yarın saat on altıcta 
''« "' .. •eııne J k d h l .., .... ~-._ d H,. ~nüz ne çocu buluamllf ne de dağıtılacaktır. 

01\lr. ~a ı~ma a a ' og- esnasında bu noktada naıari dik· ... metya a opyar mahalle· hOvlyeti tesbit ediJc:biJmittir. ----------~ 
.,..._~iater B h b .. kate alınmaktadır. liude ohman 27 yaılarında Mem• S8ndUrUten ate9ler 
. ""qt d ora u eıas uzere ha· duba hanuıı evindeki pencereyi Dün saat 13 de ErenköyOnde 
._İlle ~ erek borçları ıon ıanti • Poll• mektebinde veni bir ı. ı. Et f d' dd · · b" ~~ .. ._"&dar tahsil etmek fikrin • ' ıçaraen çerçive ıağ KOiunun üs· eme en ı ca esının Da ıye 
tıı1 b ..... &z~eçmiı ve Amerika efki· dera okutul•ak tOne düşmüt ve Memduha hanı mildürlfiğll kırımında bakkal 
"' ~·,,_ Klnunusaniden itibaren tatbı'k k ı · ı · t' M h t Ef d" · do1-kinında• 
f
"'ttllkt"'IQl)'eaino hitaben irat ettiii mın o.u eıı mıı ır. e me en ınan • .. 
'- ,ıı:.h~rçların ilgaıını nıi;da • edilecek olan yeni 6lçlilerin tat· Sokakta bir çocuk yangın çıkmıı etrafına sirayetine 

M· 1tlır. bik tarzlarını polisler kontrol Yenik6y vapur iskeleıinde dihı meydan verilmeden söndUrül· 
-.e k ••ter Borahı bu y~ni fikir edecej'i cihetle bu seneden iti· akıam tahminen 45 günlük bara- mfitiür. 
1, -ı:k:atle öne atılmaaı borçlar~ haren polis mektebine bir mik· kllmıı bir çoC'uk bulunmuıtur. Betiktaıta K6yiçinde Mehınet 
'011 dere~•r. .devi.etler . üzerinde yasat deııi ibdaa oluaacakbr. Çocuğun hOviyyeti anla,ılama· Efendinin müıtecir bulunduiu 
!'~etiJe Ae ıyı t'eksır Aetmıt ve on~n mıthr. kaaap dükkanından çıkan yan-
i' ~~l ~erı a .ayaAnına bu fık Sl9ortatar ko111l•erllll K•rpuz çeldı dlJ• blrçocuıu ıın da derhal söndürülmüştür. 
iletir k ettırmek ımkanı hiııl O• Trabzon iktıaat mUdOri Mesut ,., ... ,." kadın r Üçüncü yangın Beykozda F C\"• 

.
1 

~iıt uvvetlenmi' bulunuyor. Bey lstanbul ticaret mOdllriyeti Kaumpaıaıda BedrFttio mahal· ıipaıa caddesinde lbrahim Efen-
1 ''-nı •r Borah harp borçlarının siıorhılar komi1erlitine tayin e- lesinde mldam Yudanm karpuı dimin fmnından çıkmıı ve fmaı 
l'ek l\t! ta•ıiye ile iktifa etmiye - dilmiıtir. aeıisinden HOıoil çavuıun oğJu tamamen yakmııhr. 
._İrlt ıhter Hoover, Avrupa ifo ta 
b._ ~ a.rp borçları, teılihat, al • ı 

1 
ı 

~··•le) ı, .ı~m~~ü kıymetlendirme lle•leLet Ba•er e•I 1 
•tar. trını muzPıkereye davet e· Dı U • , 

tf ö".. .. . ----------... ---------~~-11111!111!111 ___ ,,, .. ,d._ ~uzdekı aon 'baharda Lon Karamanda BartındA Bltllste bir 
~ "' ı ııadf lconferanaın bütün 
~i .. t,~eıeıerıe me,gut oımaıı ve Bir cinayet Bir facia Çocuk boğuldu 
~ ~k !'llltl faydalı tedbirler alma· Karaman-Bir niıanh paruına Bartın - 14 yatında bir luı Bitliı - Şehrimizde bir he· 
. İtte., thtemeldir. Belki, bizzat tamaan feci surette aldOrftlrpüttDr. ırmakta boğuldu : plma faciaaı kaydedildi. Hadiıe 
'tti,. k rah da bu konferansa Katiller meçbuldOr. Hadiıe fU Belediye tahaiJdarı Ahmet tudur: Ydmaı lrOtOphaneai civa-
lt~ td~rek vaziyeti yakından k'Jd d k Mitbat Beyin 14 Y•tındaki kızı nadan ge~erck deirirmenleri dön-
,.. ...... eder ve Amerı'ka efkaA rı u· ıe 1 e mey ana ~· mıtbr: Z b' 1• k d ·ı ~ 6 ·«1....... eynep ır aıı ar a aşı c ırma· d ı b ı 
)~ ça'f':•i ü:ıerinde tcıir icra etmi- Aladağ yolunda Dikilitaf mev· i• girnıiş, bir kenarda )"tkan- Dren au yo una ef Y•t annda 

l"f •tır. kiinde bir ceset ı&rOlmilıtlir. mıya baılamıthr. Zeynep biraz bir çoculc dOıtD. Bu akn ıu ço-
~(i"&rp borçlarile ~likadar olan Tahkikat neticesinde maktulun ilerlemiı, fak t su derhal baıını cukcajuı bir kaç metre sOrülrledi, 
ta~ L de'Vletler, Mister Borah Akk I k M f aımıı, genç kııcağız boğıJlmut· fakat za•alhyı kurtarmak müm· 
.,. t\U\' 1 k u a uıta a iiminde bir de· A d t f 1 ı B .,..,r_ll Vet i bir ~ahsiyeti a.z~n· tur. rka qı ve e ra ta bu unan klln o amadı. iraz sonra gelen 
dattu ·b~~~ ı~k1ntısının tah~ıfıne likanb olduju anlaıılmııtır. Gö· kadınlar Zeynebi kurtarmak ;çin doktor çocukcağmn gömülmesine 
~~t. uyuk &ir adım tetkıl e .. beğinden, b&ğrOnden •• boja· ırmağı atılnnılarsa da muvaffak ruhaat verdi. 

d ld ğı dö ._ olamamıılardrr. 
I~ zan an • 

1 
rt aama yarası KUtUk altınd1:1 Bartın gazetesi Ql'ab ve hançereainin parçalanmaıı 6-

Qİtı' . im 'ren Bey Jümünü intaç etmitmittir. Muıta· Feci Ulllm Kapatıldı 
k- ~ d B 
"llb t,1. Urnumi müfettiş ibra· fa niıanh oldupndan hldiae 10• Bilrtuı - tfora a Kızıldiıede " artın., ıaıetesi kapablmış 
.\llkıt ~bey dün sabahki trenle nU , e•lenme muımeleıini bitir· tüyler Orperten bir kaza oldu. ve yerine Geuç Bartın unvanile 

lb 1 •n rıehrı'mı'ze gelmı'ıtir SO yaıında Mustafa kardeti ile yeni bir gazele iotiıara b. a•la· "•h· "' · mi•, bazı eşya, iki b,.•ibirlik ve ., tid-.,~ •ın Tali bey Yalova ya ., ~ birlikte bir klltüğü bir sathı mail mııt:r. Verilen Malumata iÖre 
~~· ... ,t ltt ti.ıicllmbur Hz. ne arzı birkaç altın alarak kılyüne dönli- üzerinde lceımeğe Ye afağıya kapahlmaoın sebebi "Hillfı haki-

oq C d' n • d it ı yu•arlımıya batlamıtlardı. Bir ttikten aonra bir hafta yormuf. eae ın uıerın • • ın ar kat beyanname vermek,, tir. Na d il aralık kesilen bir puça tahmin· 
'' krlc ri111ilde kalacak, bura· bulunaınadıtın an zıva ı gencin den eYYel yuvarlanmıt, Muıtafayı Genç Barbn, Bartın gaıete-

~tteıcti •iJiyetlerine hareket parasına tamaan 61dürOldGğQ an· da beraber sürüklemiş ve eze· sindeki tefrikalara yeııi ıazetede 
r, J11almaktadır. rek 6ldftrmilıtUr. devam edileceğini bilrirmektedir. 

Veni DorUlfUnun 
DarlllfOJmnun uılabı a.teaelesi 

tetkik edilirken Jıtanbuldaki da· 
rülfünunun liğvi ile yerine yeni 
bir darülfünun tesisi dDş1hstlldlllU 
yazılmıştı. 

Kanun kabul edilmediği tak· 
dirde Maarif vekaletinden bir 
heyet gelecek, bu heyet eıki 
teşkilahn liğvile yeni yapılacak 
teşkilata nezaret ~dccektir. Aynı 
zamanda yeni fakUlte reisleri •• 
darülfünun emini intihabını yap· 
tıracaktır. 

Yeni da. nlfünunun muhtelif 
fakültelerinde kOrslller hemen 
ihdas edilmiyccektir. Ancak ho
cası, talebesi, liboratuYan bulu· 
nan •e şimdiye kadar ilm1 bir 
a:mbit yapmağ2' muvaffak olan 
kürsüler derhal teşia edilecek, 
düşünülen diğer kDrslUer aacak 
anasır bulundukça açılacakhr. 
Bu se >eple liselerin proğramla• 
rında da bazı değişikliğin yapıl· 
ması muhtemeldir. Bu arada lite· 
lerin son sınıflarına baıı dersler 
ilave edilecektir. 

Şeker ve kahve 
Gürüklcrde bulnan kahve ve 

şekerlerin piyasaya çıkaralmaya 
başlaması Ozerine bakkallarda 
kesme tekerler g5rünmeye toz· 
şekerde kolayhkla bu!unabilmeğe 
başlanmıştır. Bugün de tuecar 
gUmrül:lerdeki malini çıkartacak 
ve piyasada teker, kahve daha 
bollaşacaktır. 

MUh~m bir k;çakçıhkd.ha 
. Polı~ 2. r.ci şube müdirliii, mii• 

hım bır ' eki' k • . •P ı umaş ve eczayı 
tı.bbıye kaçakçıhğ, hakkında tıb· 
kıkata baılamıştar. 





Olirnpivatıar Bugün Başlıyor 
biSipline -bakınız ! 

~e -
Q tak -Yüzllnden Ollmplk kUytlnden 

ı.o. ı:ıcıaşan bir atletin baş_~na gelenler •• __ 
taa lllille Dge.lea - (Hususi) Bil· \ 
O"lllpilc tlerın ıporculan relir. 
Ogllıpilc lclc&ytıne yerlefmiılerd;r. 
lciJde ayn gayet asri bir ıe-' 
~•ltd~~Palrnııtır. M::nzaraaı fev-: 'Q ır. Müsabakalara Tem-: 
hG,ek otu~ocu g«ınu (bugiln). 
~ktır reçıt resmi ile baı!:ına· 

8Q. 
k&Çillc y~~lllda aiıe burada olan 
ii, A. ır ~ak' adan babsedece
~de . lll~ıkalalar, Olimpik k&-
11 Otıif IDtiıaaıı temin için, husu• 
ı-rı le °'111• taııyan polis memur· 
'-. ~dnkJan gibi, kayna etra• 
1-ıe ld ko•boy denilen ınvari• 
~. S~ta kordon albna almıı· Ollmplyatlirda liüiilst polisler 
~llııt ~lleınalarda giSrmiye alat-'tQi 11 aUdar, kısynn etrafına 
tk:ı · .n Yaklaımamasmı temin 
.... tri 'b• 

'deaiı ~· giSyden de, mDaa· 
~dır: ya kimseyi çıkarma· 
'd lar. Dün Franaız aUet· 
1-t 

11 
tll birisi, acaba bu adam• 

etrafındaki duvard:ın atl:ıyıp git
miıti. Beş dakika ıoora, bu at
leti, kovboylardan biriıi kemendi 
ile yakalamlf, ve abnın pqine 
takarak, getirip Olimpik k6y0nllo 
komiıeriae tulim etmittir. 

Disiplin dediiin bayle olur. Ve 1•ı>acııldar diye, klylln 

1> efa-Kumkapı kulübünde faaliyet 
~~ •lctaaı Vefa • Kumkapı Her hafta perşembe akıamları 
\ b._ Yenı bir ring karmut buna benzer ıpor ve musiki mü· 
~llı 1116

Daaebetle bir boka mO· aamereleri tertip eden Vefa·Kum· 
111~: tertip elmifti. Kalnbnn kapu k~P. ·~""Ü -t~brlk ed~rken, 
)•p~ biııuanın bahçesinde kulüp idaı -.:ı erinin niabeten dar 
~•r lı.Jic olan bu mllaabaka ci· 
1>11,ll il •ıa rağbetini glSrmllf, ya· bir muhitte 4'Ôlterdilderi faaliyeti 
~ aıt.~~ mlllabakalar hara- ve elde ettikleri mavaffakiyeti de 

1 
~lblfbr. takdir ederiz. 

O bin metreiıin üstünde 

Zeki 
ve 

Kuvvet! 
Bundan bir müddei evvel, muharrir 

ve romancı Peyami Safa bey (Olim
piyat) spor mecmuasuula .. Düşmanı • 
nız digor ki..., ıerlet'lıalı, ciddi olmak 
tan ziyade fanteziye yakın bir yazı 
neşretti. Peyami Safa bu yazısında 
zekd ile kuvvetin arasındaki münase
betlerden, birincisinirı lllıine olarak 
"Muzip,. bir lisan kullanııJ<>r, bugünkü 
sporun kafadan ziyade 11azuya chem
mlyet verdiğini zımnen anlatıyordu. 
Ayni •110r mecmuasınm sayfalarında 
eski pehliııanlarımm güreştirmek • 
le meşhur olan eski 3porcrılardan lt/. 
Sami bey Peyami ·"afaıım fantezi ya
zıaını ciddiye alarak, ve kendisine bu 
suretle hak verdircrl'k bu hafta çı • 
kan (Edebiyat gazetelli) nde, "Deha 
cılızda nu, gürbüzde mi?) serlevhasi
le, Peyami Salaya el ense ediyor. 

Biz de bu iki dostun münakaşala
ruıa - eğer münakaşa olacalı:sa - yar 
dım olur diye şu 11atırTarı yazıyoruz: 

Bundan oo, on beş gün kadar 
evvel, lsviçrede Bern şehrinde 
olimpiyatlar banisi Baron Piyer 
d& Kuberten'nin yetmişinci se· 
nei devriyesi tesit edildi, •e bu 
kıymetli tahsiyete karşı bütün 
memleketler hürmetlerini bildir
diler. 

Bir çoi< kimseler, Baron Piyer 
d& Kuberten'i sabece bugliokü 
olimpiyatların baniıi olarak tanır. 
Bu, kısmen yanlış bir görüştilr. 
Çünkil d~ Kuberten olimpiyat· 
lan eskiden olduğu gibi tasavvur 
etmemişti. Bu kıymetli adam, o· 
limpiyatlan eskiden olduğu gibi, 
yani 1aaece spora münhasır kal· 
mjflp, fı"kir mllaabakalarıoı da 
ihtiva etmek üzere tasavvur et· 
miıti. Yalnız, bir çok siyHi ve 
ictimal sebepler dolayaaile buna 
tatbik ıahuaoa koymak çok 
mOfklll oldu, ancak ıpor kısmı· 
nın tatbiki ile iktifa edildi. 

da Kuberten, bOtiln manasile, 
milletler ara11nda bir vDcut ve 

lıçllıak l l t ık d bıl kafa milnuebeti tesis etmek is-
Ç D , b zy a ayana en tiyordu. Bu mllnaaebetlerin kıy· 

f ~le " tayyareler yapıl~!.. metleri hakkında, izahat vermeği 
. et,, de ltrıtoe- ltızumıuz gtırayoruz. Spor temas· 
~ta Uç111alc ,...... __ ..,_.....,.......,,......_"":!', • ....,_.......,~~~":""""~-.,,....,.""""""""""~-~ I lanaın, milletler arasında yapmıı 
l>ll~lre Y•' ~ " olclutu danifıkhklan hepimiz bi· 

'• S · f. liyoruz. Bir de bunun fikri ıa· d,._;•lotfer hada vOcut bulduğunu tasavvur 
'ltai:' ~--,....; eden ek, iddia edebiliriz ki, bug6n 
~. :0-~lci ha ' Akav am cemiyetinin yapmak iste-
~ labalc"'-d..1 diği pyi, da Kuberten bundan otuz 
~ t-,da bet. kırk ıene evvel dOıllnmÜf •e 
~ ~oı.,e:: ela- { tatbik etmeğe kalkıımıştı. Filhaki· 
'tl.ı~'lre ..... ~ ka, eski olimpiyatların manası, bir 
.. "411Cteıa """ 1 parça değil, bQyDk mikyaıta, bu 

de... •onrıt- rGnkft Akvam cemiyetinin yap· 
Şi...ıektir - · mak iıtediai, daha doğrusu Ak· 

~~.~•Y . .ıreıer ile ba k~- ı h"kte uçabilecek na1talara ma,hr, l vam cemiy:tininkendisine(Gaye) 
~bij ot 1( İrtifaa çakıp açmak tek ıabhla ve 350 beygir kuv- olarak göstermiş olduğu mesele· 
~ı ~ h den başka bir mesele olmıyan, 
de,~ ~ .. ,.ordu. ÇOnl:O ava vetinde Farman motorlu bir tay- milletlerin kafa ve vficut birliğini 
) hıai llaldıkç., dilnya Ozerin· yaredir. Makineye konmUf olan temin etmekti. 
~ Ilı ha•a taıı:yıkıaın aşajı ve hava tazyıkını, motorlar Oze- Baron Piyer dö Kuberten bu 

.. Ql .. I Old ''1Yen bir derecede ve rinde daima aynı surette idame 2fin yetmiı yaşına girmiı oluyor. 
~~ .... lc~iu Yerler için yapalmı.t ettirmiye YHdım eden Kompres· Bu muhterem ihtiyar, gayesinin 
~~er ineler, bir takım tabıi aiSrler, motora ytık ;ek mesafe- bir · kısmının otuz beş sene evvel, 
>..._"-i1otı~r1111nda kalarak it· lerde 400 beygirlik bir kuvvet yani ilk olimpiyat yapıldığı za· 
L._.. M- 'ill' • 1 1 b'l temiıı ediyorlar ki, bu kuvvet, man tahakkuk ettiğini görmüctü. "t _ ~111ld • eya it ese er ı e, .. ü d . 'I' 

aL e old b t' yer yuz n e o saydı, tamam 4757 lkı"ocı' otuz bet yatının sonunda ~ ~... uğu ai i ne ıce- b . k t' n... • 1 d 
,-ı._ l .... ,.0 l a· eygır uvve ıne m ... avı o ur u. da milJetler ceıniyeti, silahları iti l qit t r •rdı. Bunun için, T · k ı k ı 
\ 

1 q ayy ayyareyı u anaca pi otun terk •lmek ,·,.in mecguldür. Te· 
• h.. L •re yapmak IAzımdl t · · d ta k ' ~ T .., "'-' -... q• ayyare ıçıo e mamen apala menni edelim lei, bu hadise de 
~h~ de .. •a tazyıkının tam ve h • tt · d 'I · b' ~~ ~ı l ve usuıı sure e ınşa e ı mıf ır tahakkuk etsin ve gelecek olim· 
~ 0 

dutu yerlerde uça· hücresi vardır. Pilot evveli tay· piyatlan, Akvam cemiyeti, Omi· 
~'-aı_,~YYare . yareye biniyor, yerden kalkıp rosun tarif ettiği tekilde, hem f' ~r11 ilin ne gibi fenni uçmıya baıılıyor. Fakat hava vücut hem de kafa müsabakala· 
"-t t 'te t,1'Pıldığını anlatmak, tazyıkının azalmıya baıladığı nı n yaparak, bizzat kendisi tertip 
i~ll "'"dir Dat11aen aıealekt iza· görfince, yani tayyare yOkaek etsin. 
~~-, .. ~ icap ettireceği mesafelere, yani aJtı, yedi bin Bu suretJe edip Peyami Safa 
'-'~ ~ lllıza yormak is· met"den yukan çıkınca, bu bey ile sporcu M. Sami bey ara· 

• '""' •l1a11 4UDu sayliye· hOcreye giriyor, Ye tayyareyi larındaki anlaşamamazlık ta or
,, ;-SOooda Y•pılmlf olan içerisinde tazyak edilmit bava t~~an kalkmıı oJur. 

me~e ,ukaek· bulunan bu yerden idare e~iyor. ,. 

Dünkü spor hareketleri 
Atletizm müsabakaları · 

Atletlerimiz iyi neticeler aldılar. Izmire 
giden Beşiktaş 2-1 Izmlrspora yenildi 

Atletizm heyetinin • · -
tertip ettiği birinci· • 
!ık müsabakalarına 

dün f enerbahçt sta
dında devam edil
miştir Neticeleri ~,., 
!ardır : 

400 metre : LL 

ci ~1ebmet Ali lGa
latısarayl 55 l · 5, i
kinci Ragıp (Be~ik· 
taş). 

4 X 1500 bayrak 
koşuau : Birinci (Be· 
~ikt3Ş takımı) Rem 
.ıi , Muhsin, :\ı1ehmet, ··=---............. ...-~--·
Zeki; 19.23 3 5. i · 
kinci (Eyüp takımı) 200 metrede S6rnlh kazanırken 

~00 metre: Birinci Semih (Galatısa· cilik mektebi), 3 metre, ikinci Selim 
rııy) 24. ikinci Fuat (Beşiktaş!. (Calatasaray). 

5000 metre : Birinci l\Jebmet (Beşik· Tek adım : Birinci Tevfik (Deniz 
taş) 17.14 1· 5, ikinci Remzi. mektebi), 667. "Türkiye rekoru., ikinci 

Cirit atma : Birinci Sudi (G1latasa· Haydar (G. S ) 
ray) 45 72, ikinci Selim CGalatasarayı. Balkın bayrak yarışı : Birinci (Gala· 

Sırıkla irtH! : Birinci Kenan (Deniz- tasaray) S 40 8· 10, ikinci (Beşiktaş). 

Veli efendi 
At yarışlan 
Yanş ve ıslah encOmeni tara· 

fından tertip edilen yaz at ya· 
rışlarının birincisi dün Veliefen· 
di çayırında icra edilmiştir. 

Birinci koşu 3 yaşındaki yerli 
ve Arap erkek ve difi taylar 
arasında yapilmıttır. 8 hayvanın 
ittirak ettiği bu koıuda Emir 
Salih beyin ••Bozkurt,, birinci, 
Behçet beyin •'Dayhgbt,, ı ikinci, 
Mehmet beyin °Murat,, ı OçüncD 
gelmiıtir. 

ikinci koşu 3 ve daha yukarı 
Ye 1932 ıenesi zlrfanda kazan· 
dıia ikramh p vektinu 1000 liraya 
daıldurmıya r . aliıkan ln,Wz at . -.. -- - · 
:-~ .. 

ve kısraklan arasında yapıldı. 
Madam Anne Sabri Beyin "Pi· 
per,, i birinci, Ali Haydar Beyin 
"Gözdem,, i ikinci, Kirkor Mub
biryan Efendi 0 Amilcar,, 1 nçnn
cO q-eldi . 

· Üçüncil kotu 4 ve daha yukın 
yaıta Ye 1932 senesi zarfında 
biç koşu kazanmam.., Yerii •e 
Arap at ve kısraklara arasında 
yapıldı. 

15 hayvanın iştirak ettiği bu 
koşuda, Halim Beyin "Hakaa,, ı 
birinci Burhanettin Beyin"Vezir,,i 
ikinci, M. Binasın "Sunlegbt,,i 
üçüncü geldi. 

Dördüncü koşu, 3 ve daha 
yukarı yaşta logiliz at ve k11rak· 
Jarı arasında yapıldı. t!u koşuya 
2 hayvan iştirak etmiştir. Ahmet 
ve Fikret Beylerin "Firig,, i bi· 
rioci gelmiıtir. 

Beıinci koşu, 4 ve daha yukarı 
yaşta yerli ve arap at ve kısrak· 
lan arasında yapıldı. Prens 

Milliyet gazetesi 
Tenis turnuvası 
Milliyet gazetesi tarafından tertip 

edilen tenis turnuvasınıı bugün de de
vam edilmiştir. 

Birinci maç, tek kiiçük erkekler ara
sında yapıldı. 

Melih - Danyel arasında yapılan 
bu müsabakada Dı\Dyel 6 - 1, 6 - • 
galip gelmiştir. 

İkinci maç muhtt!Jit olarak yapıldı. 
Suat, l\:iss Whittall, Şirinyan, Blat'k 
6-4, ~ 6-1, Suat ve .Misş _Whittall 

galip. 
Oçüncü maç çift ktç~ıiler: 
Orhan, Fikri - İbrahim, Şamll, 

Erge, Musof, 11-9, 2--6, ~-3 Orhan 
Fikri Galip. 

Dördüncü maç tek erkfkler: 
Suat, Şirinyan ~~' ı-:6, 6-1, 6-0 

c· t galip, 
deşinci maç tek kadın: 
Fahire H., Miss Whittall 9-7, 8-6, 

Miss Whittall gali~. 
Çift erkekler maçma. Pazar güntl 

devam edilecektir. 

lzmlr spor • Beşiktaş 
maçı 

!ımir,(Vakıt)29 iki gün evvel bura· 
ya gelen Beıiktaı kulilbO birinci 
takımı bufiln tik mOnbakasını 
lzmirspor ile yaptı. Oyun aaat 
18 de hakem M. Favlerin idare• 
sinde Beşiktaıhlarm hUcumu ile 
baılada. 17 inci dakikada lzmir
ıpor iyi bir paslımadan sonra 
oyunun ilk ~olünü attı. 

foşiktaı bu gole mukabele 
etmek için lzmirspor kalesine 
güzel bir akm yaptı ise de mü
dafaanın müdahalesile akın kur 
tırıldı. 

22 inci dakikada Beıiktaı 
aleyhine verilen penaltıdan iz· 
mirapor ik;nci golü Cle Baıiktaı 
ağlarına taktı. 

Devre 2-1 Izmirsporun lehine 
neticelenmiştir. 

ikinci devre : 23 ilncil dakika· 
da Hak!umn ayaiile yeglne sa• 
yısını atmıya muvaffak oldu. 

35 inci dakikada Hakkının 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Halim Beyi~ ''Poruj,, u birinci, 
Ahmet Bey ''Ankara,, nın "Tay· 
yarı ikinci, Ahmet Bey O ık O-
d ' "R" i ar ın uzı r,, ı tlçiincii reldi ._ 
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[ .. _____ o._w_' ... .!.-~---~~~-.~~!~.~~ .. ~~~~~~~:~~:~::~:~:] 1 - Boka Haberleri 1 1 _I __ _ . Maa~ kırdır~ak işine alt tamtıJ! 
Görünmiyen şualar! H~~~~!~!ı:. ~::~~m~=!~I Mütekaitler Yetimler, Dullar· 

!uğuna kadar yükselmiş fakat bu ' fil -
Kötü bir göz , fena bir bakış 

bir düşman silahı mıdır ? 
ıampiyonluğu elinden garip bir Uç aylık maaşlarını emlAk ve ita f 
tekilde kaçırmış olan Fransız bankasında ne şekilde kırdıracakl8t 
boıörlerinden Emil Pladuer Ame- 1lj 
rikada bir boki tornesine _çık- Buhusustaki kayıtları neşrediyor 

En eıki zamanlardanberi Şark- Doktor Osten Kiark, ölü ve ku- mıştır. Pladuer, ayın 20 sınde if 
hlar kötü gözden, kem nazardan ru kelebeklerin vücutlarında rad- Kanadada Pete Sanstol ile on l'tfaliye vekdleti ile emlcik ı·e eytam ziata başlanacak olan ayıll kJ 
kork•rlar. Amerikanın Kornel da- yo aktivite varmı~ gibi fotograf ravuntluk bir maç yapmıı maçın bankası arasında~; itilcif mucibince, dasından Jiakal beş gOD ı:o&J ~ 
rtllfibnmu müderriıleı·inden profe- camları üzerinde gölgelerini bas- neticesi berabere ilan edilmiştir. ~anka1nkın ıube1lerı hub~udnan 1rerler.~e dem itbu bordro maafill robu . 
.CW Otto Rahn, katü göz ve kem tıklarım görmüf ve hu hadiseyi b h"k b uç ayı· maaş arını rr en a an mu - w r şu 
nazann tahribatından bahsetmİf, kaydetmiştir. Fakat sporcu alk bu u me a- tekaitlerle, getimleri11. ve dullann yet bulundugu ma ıye . ~ 
T& but balatlann mikropları öl- Balıkyağı gibi vitaminlerin ay- ğırarak itiraz etmitler, Franaızın nıaQflannı kıracağı yazılmıştı. ~lali· tevdi edilir. Maliye şub~1 

dUrdUfünü anlatarak Şark ile ni fotoırafik tesiratı haiz olduk- maçı ka:r:andığını ilin etmişler- ye ı·ckdldinu, bu İfe ait olarak olcika bordrolar mukabilinde bat · I 
Garp telakkilerini birleştirecek lan, bir parça 151tılan ve elektrik- dir. Bu maç, Franıı~. ~oks?rn d~r t'il~yet ~e ~eı.terdarlıklar<ı bir ta , buz ita eder. Maliye ıubel~ 
tözler aöylemitlerdi. Amerika ga- Jeıtirilen ıap kristalinin görünmi- için çok ebemmiyetlı ıdı, zıra, mım gonde~mııtır. dıj'ı bordroların bet gOD 'j 
seleleri bu tözleri, kalın ıerlevha· yen fualar ıaçtığı anlaşılmış, hat- maçın aalibi boroı siklet dünya Bu tamimde, maaflarını banka11a d t tkik t bTk al ÜÇ '1ı.1 
larla i•aret etmitler, biz de profe-- . ~ . B . kırdırmak l.tl11en mütelı:aitl~rı~. re · • e a ını ı ı m "" ... "'. 
MSrün ;özlerini hUlisa ederek nak- ta Paria fen akademisine verilen fampıyoou zencı Al, r~v~ ıle timlerin ve dulların ne ıekUde. ne lann verilmesi mutat a,~b·ttı 
letmittik. raporlara göre adi madenlerin de kartılatacaktı .. Te maç tar~bı ol~· şartla bunu uaptırabilecekleri rıe ma ıaoda eneli bordrolar flJIJ ... _.J 

Am 'k 1 huna mümaıil 'ualar neşı·etttikle- ra.k _ta .17 .Agustoı teapıt ed.ıl- ıı·ye me-.. rlannın da muamele·"' ne yatını terc"ıban bankaoıD P"~..:. Hakikatte erı a 1 profesö- ri ifade olunmuştur. t ş d Pi d S t l l ··- ,, • 
.......__ lratü ıöz haklcmdaki aözlerı', mıı 1• ım 1 a uer, anı 0 1 e suretle kola11ln•llrncaHan izah edil· b k l ag"' 1 melll ~_.; 
nm Bu hadiseler henüz layikile izah · d k b · ~ ' a ze mezun ı ac ~ ey eni bir ke9if, mahiyetinde de- bır aba arşılaşmak mec urı· mektedir. t t t . verileD 

dir. Otuz sene enel, Rus alim- edilemiyor. Bir nazariyeye göre, yetindcdir. Birçok kifigi aldkndar etmesi iti. op ~D. enıye .~e 
d d kt Al k d bu tesirat kimyevi bir takım ter• ---------------=------ barUe, bu husuataki kayıtları nr.~redi buz ııtırdat edıJır. _Jj 

n en o or e san r Buriç tiplerin neticeıidir. Diğer bir na- Jteyetile futbol ve atletizm heyetlerine - h'b b rclr. 
ıGr'atle Def'YÜ nema bulan bir ıo-- zariyeye göre bu tesirat kısa ül· ait raporlar okunarak tasvip edilmiş n yoruı: 4 - Mabk6mu ı o 1'1 
ıanın kakü ucundAki canlı hücre- tra viyole, uzunca (x) ıuaaırun heyetlerin mesaisi şayanı teşekkür .. 1- Maaı sahiplerinden anu dolayı icra dairesinden ~ b-' 
erin, kendiıine yakın ıoganların inıiaı gibi bir hadisenin neticesi- görülmüştür. edenler ıenedi resmi ve maıf vairi saireden vOrut edecek ..... 'f 

llT'atJe neıvü nema bulmasını te- ,_. · 'h b ı h ı· 1 • • k d~·d b ft 111•" Lll dir. .1 apıtan ıntı a a ta eye 1 merJ\ezı· cilzdanlarivle birli te ~· .. an tezkereleri ir tara an L...,.,,,. 
111111 edecek tesiri haiz olduğunu bol h r · r ·ırr k ~ D'I"'-. 
btfetmlttir. Bir canlı ve can11z e§yanın ha- ~-e ''~fut eye 1

• rıy~se ~-n~ ~ 1 8 1 dotruya bankaya mOracaat ede- yıtlarına İfaret olmakla tfl 
Pariıin Pastör müessesesinde ti bazi kimyevi tahavvüller neti- ara alt Anadolu ajansı mu~ır_ı umu- rek ilk çıkacak Dç aylık maaf· iıbu tezkerelerin Vürudu .J 

ah Jrt ceıi olarak ültra viyole, yahut ba.. misi Muvaffak. Bey tekrar ıntıhap o- 9 f 1 _. p· 
'- ıan do or 'Ye Madam Magron zı ıazlar neıri hakikate yakm bir ]unmuş n yenı heyetler şu surette larını senevi yllzde aiz ve yOz· ve EylQl Oçer ayhk maaı ar• .. -"' 
illa canlı mikroplar kullanarak bu- d 3 k · 1 k ··zere ı · ki -•~,,-_, ihtimal olarak kaydediliyor. Bun- teşkil edilmiştir.: . . . . e omııyon oma u ıiinden evve ııe yo •-·na mümasil neticelere varmi•lar- k h t B J\f ( d ·k· k · d · k t d te 
•.:L B 'ı' lar, alçının katılaşma~ı, yahut bo- .!\fer ez. _tye. 1: • ırın .. cı reıs ll''3 • yüz e on ı ıye a ar ıs on o melesinin ifası esnasın • 1':~ vı. unun üzerine bir çok li.hora· - M t B dfll. 
la'rarlar tecrübeler yaparay bu te- yanın sertleş:.lesi sıibi hadiseler· fak ~Y· ık!ncı reıs u~ az . ey, aza ettirerek istihkaklarını bankadan miktar ve mtlddetinin ait o:-11ııt1 
•b-atı ölçmüıler, hatta adalelerin, den tamamile farksıı:dır. Samıh Nafız Bey, Remzı Be), Musta• derhal alabililceklerdir. icra dairesinin ismile b~ 
lranlarm, hücrelerin bu çe•it tesi- Asıl tunu ilave etmek lazım ki, fa Bey. . . Banka iskonto ettiği maaılara maaı cüzdanlarına işaret ~-' 

3' b" .. b ı k k k Futbol heyetı: Reı~ Muvaffak Bey, iV 
ratı halz oldufunu teıpit etmitler- uftuı° dun ar, ~n~~. pe T 11~ İ~ Aza Salahattin, Muhip, Rüştü, Orhan ait senedi resmi ye cOzdanlan ması ve bu suretle bankacı~ 
iıfi.b s~ e er ef, ydanı .

1 · ı _ı ~1• 1~nıe re 
1 ~ret Btyler. nezdinde hıfzetmiyerek eıbabına tediyat yapılmasına maha~ 

Bu teairat faydalı oldufu ıibi ır mt>sa e e tesır e~e11ı ıyor. T . 1 b l h ı· J> • '•u ld ::ıc... B 
. .. b. "k' en ıs ve vo ey o eye ı: "eı!lı ,,ı · iade eder ~e yalnız ait o Ux.. kılmaması iciabeder. o 14' mnzır da oluyor. Mesela doktor Bınaenaleyh, duşmamna ır ı ı ba k aza Besim ~eyvat Adil Zihni f I d 'Md"-

NaYil ıoian köklerindeki tesirin milimetre kadar yakla§aCAk olan Be~e~ ' '""' · ' ' maaıların cüzdandaki İfİ • ır. icra tevkiEatı yekQou OJ"itl 
canlı hayvan gözündeki çok ince k?tü. ~ir gözün, kem ~ir nazarın Atle;izm htyeti: Rei~ Namık, aıa 2- Bu muamelenin bankaca ctoğruya malmemurlarıD~ 'Jfl 
ıarlar Qzerinde Eararh tesirat yap- hır ı_ıl~h tanınması dogru olur mu Raif, Hakkr Beyler. suhuletle ifHı için maaş cOzdan· duiu icra dairesine verıht· ,',./ 
~b_f_ı_n_ı_i_ı~_t_e_~_i_ş_ti_~~~~~~~-d_u_ı_ı_n_~_·~~~---~~- Güttşheyetl:Re~Ek~mBt~Ru lanrun urle~~~nodaıaydm~ ka ~vk~~~ ~ikadu ~ 
•kı bir ıütibıü kaleci kurtardı. mıntıkası umumi kongresi bugün ,.,~ • Mehmet, Nusret Beyler. apn tevkif atı ve ait miktarları Yoklamaya tabi olmıyaıı ~' 
Bundan soma Beıiktaı lzminpo• onda Belediye dairnlnde B•nellk iı ı ·. Hesap müfettişlui: Hadi, Cemil göıterilmemiı ise ait olduiu ma- k l 

0 
l k _,,.~, 

mamı aktetmiıtir. lçtim1oda mer' " Beyler. , l h ve inunueve çer ayı 
ru •deta bir çenher içine aldı liye dairesince \maaşın as ı, ta - larının tediyesinden eYel İ 
i<e de netice değiımeden maç n11PfllRb1ıqıııuıı:.ıu11ımd'~lff~aıtrllfllflllllllN1tJ11Hlllllllll1J1111111ıını llU111m11rıHllllfl1111ıuııllllllUııı11 sisah, tevkif atı, ita miktarı ve- edecek haciz tezkerele~:,, 
? 1 lzmirsporun galibiyetile bi- kezalik senenin üçüncü taksitini ..-~ 
l l 1\ buldu. N. d .kk t t k ·ı d .__. 1 d maaı sahiplerinin keza b _1":.JI 

Baş pehlivanlık aza Pl l a e v:!;1
1

•c:k•:::.:ı::u::;;:ıer::i: ::~:~:oi b:~~!:.:·~:~ 
._ 1 likte ita r · 1~tarları) sarahaten ,. 

MUsabak4hırı tahrir ve sdik kıhnacaktık. , muameleıindenhaberdar 
Yakınlaşıyor Banka bu miktarlan ilıeriD- icap eder. ~ 
Himayei etfal cemiyeti ba tene u•• •dı• ı•st•kbal den tediyat icra edileceğinden S - Banka tarafından i ,,l 

7, 8, 9 eyl6lde Iımirde, 14, ıs, mı 1 bu hesabata itina edilmesi icap hakkında vaki olacak mtır' ,~ 
16 eyl6lde latanbulda, 28, 29, T Pi 8 JIJM eder. lar memurini maliyece 

11 I '° eyHUde Ankarada rOretler BOytlk ayyare ya\ngo ay 15• 3 - Banka tarafından llkonto itibara alınacak ve icaplat1.ı1 
tertibine karar yermiftir. M, Kemal edilen maaılar muayyen olan ıe- atle ifa ve teshilib 1'11111• 1 

Ankradalrl ıtlretler, Tlirkiye kilde maaıın mukayyet olduğu kılınacaktır. 1' 
.Beyazıt Okçulırbışı 66 No. ı· b · Ü • n tt 1 1 '-1 ·~~ ltq pehliYuı seçme mllıabakası me ıye fU ~11 zenne mure ep Mart ye ey 6 Y•• am•...,;,.Jİ 

ollıcakbr. Batta birinci çıkana \. 
1 

olmak üzere (Askeri Ye mlllkl evel maaılannı bankaya i~~.J 
On ikinci tertibin altı keşideainde Oç büylik ikramiyeyi ) b' b d ecli .. ~-ı. 500 lira mlik&fat Yerilec:aktir. &J rı ayrı ır or roya t 1e ettirmek iıtiyen DJaıı •~j 

tevkifatau: olarak mllıteriJerine takdim eden Ümidi iıtikbal tay· ı k d ı --Ltb' ,._., 1ftink etmek ilti1111 peblinn- ıırasi e ıy o unur ft .... ı eYelemirde yoklama ma• -Jıtı 
J • __ .. __ .. _ •1 yare pi•uao bayii M. Kemal Bey bu kere on ilçilncO tertip içill de maaıa · za •ey •..;.&LJL m•LlriJe • · t'k alini b" ut tfa ~-:, an cemıyet ,.,._...,. g6ıterı en 1 

•- ım " a ... UNa - ma ıı ı m ız ~ 
muhterem m••terilerinin ... al•nnı bir kere daha k11metli rifeıinden b • ttirit-~•- L-....1 -ı ~ taıihlerde pq yapılacak tehir· .., ta tim e ... lllVnlroatlD .... I 

Jere daYet etmektedir. tecr&IM etmelerini rica Ye bilet tedarikinde azami aubulet ga.. rine muktui pal ilak " ban- Resim sergi& ,1 
terecejiai ıimdiden vadeder. kaca tasdik olunarak muhteYi 16 cı Galatasaray ,..... -~ Ankara spor mı•llkası dl" 

umumt kongresi •1111 ............. _.__...._. .... llll'tlllııı•UıaıO'"Sı: ısıııaa•t u « olduju maqlarm keza mDblir gili yana aaat 16 da aç~ 
f" ~RA, 29 (A.A.) -'.A'Jlkara spoq veya imzala fitleriJe 'lrlilrte teY• hr. ~~ 

- Şoför Volteı- rıhtunr, 63 nu· kinin katibinin daiı'ui altında bu- yan bir adamın boğuk vta ~ 
Türkçeye 

çeYlten: gülüşlü kadın 1 
Yazan: 

Mori• 

fa. Ar .. n LUpenln yeni bir macerası 
Tefrika No : 5 

Löblan 

. ~orjareı 
·- ~~ dedi, çok liuvvetli ! 
-NJcln? 
- Ba tenCldüdü ile Parisi tanı-
~ beni lnnandıramaz ya! 
'.!~~~ eel>el>i takip edildi-
ltiid111i*8Plielenmesindendir. ' 

-"Fllh&kika. etrafı aardmıt gi
ld lian1iet ediyor... Hem kız hiç 
1wna_ CI~... ı 

- fiMıan aklını J)qJna topla .. / 
Ba 1iıs1Jı Petindd bir çok adamlar 
Yar. Jıt'Pol onun i~in deli oluyor. 
BU,~. O...obll çafn'dı. 
J..ı.e MmeD ıokuldu. Sarı 

IOara, tıldaımdan bir zarf çıkar
aqtr.;~oDI .. flyesi kulak kabart-
İi" onan to.Rlre: 

1 

- B.nl :Yolter nhtnnmda 63 
~& •etaran\lı! 
°"'lbıl ftltti. JorJ&re de be-

- w. .. ı 0

•Uça ..... 9b. Tam 

• 

bineceji ıırada, miidiriyetten tov
kıf müzekkereıi ile bir memur cel
nıiıti. 

- Nerde kaldın Rcno? 
Memur müzekkereyi U'latarak 

yeni bir takım talimat daha vere
rek gitti. Bu esnada Sarı Klaranın 
otomobili sokağm köşesini dön-
müttü. Fakat ne ehemmiyeti var
dı. Gideceii adresi biliyordu. Q. 
tomobile binerken, o da: 

- Şoför, dedi, Volter rıhtımın
da 63 numaraya çek! 

Fakat daha tren "ehneden eT
vel, iki poliı hafiyesinin etrafın· 
da dolatan yaflıça, yanık yüzlü, 
eski bir pardesü giyinmiş bir a
dam da, bu aralık sokulmuf, Jor
jörenin verdiği adresi duymuttu. 
O da hemen bir otomobil çağırdı. 
.A.tladı 'Ye fU edreıi verdi: 

mara. lunuyordu. Apartımana lot bir ko• seıi duyuldu: Sil f' 

ridordan geçilerek giriliyordu. - Hay allah mi.iıtahakl , 
S-16 

Zemin katındaki 
kiracı 

Volter rıhtımındaki 63 nult\a
ra, yükaek pencereli hususi bir a
partımandır. Kurtuni renkli du
varları ile, cephesi Sen nehri ha
yunca uzanır. Binanın altında bir 
antikacı dükkanı ile bir kütüpane 
vardır. Birinci ve ikinci katta 
Marki d'Erlemont'un apartım•n
ları vardır. Esasen bu bina bir a· 
ıırdanberi bu ailenin malıdır. 
Vaktile pek zengin olan Marki 
d'Erlemont, son zamanlarda, hiz
metçilerinden bazılarını çıkarma
ğa, ve zemin katındaki dört oda· 
dan mürekkep bir aparhmanı da 
kiralamağa mecbur olmuıtu. 

Bu apartımanda bir aydanheri, 
Mösyö Raul isminde biriıi oturu• 
yordu. Kiraci, apartımanda ancak 
öğleden sonra iki saat oturuyor, 
ve uyuyordu . .l!u apartıman kapı
cının oduının üzerinde, va Mar-

Sağda bir oda, solda banyo daire- sin! Jif! 
si vardı. Ve arkaıı kapıya dönük f' 

O gün, salonda kimıe yoktu. tuğun sağ tarafından ya.~•f_ '~ 
Şuraya buraya tcaacf üfen atılmıt • 1' ~ .. 
gibi duran eıyalar, insana, fÖyle vaf bir kol uzandı. r~uç1.1d,-~ 

nun kapafını açarak içill geçerken yerleıilivermiı ve nere- ,a.,ıll 
de iıe tatınılacak bir ıalonda bu~ telef on çıkardı, ve gi; ;.,_ııj 
lunulduju hiHini veriyordu. adamın timdi daha vazıh '1'.J 

iki pencerenin ortasında, arka - ETet, benim. Rau•·- rf 
11 kapıya dönük, bir koltuk duru ne tuhaf adamıın KurYil·. ~ 
yordu. Bu koltuğun önünde duran ça uyumıya müıaade et111t1 • ~1 
küçUk bir maıanın üzerinde lrü - Ne diye bu telefonu bur•1 ~ 'J 
çilk bir kutu vardı. Duvara yapr dum? Yeni bir ıey yok clei 
tık bir ıaat dört defa çaldı. İki O halde, uyuyorum. • .../, 
dakika seçti. Sonra tavandan Telefonu yerine bır"!'..J/., 
muntuam fa&1lalarla ÜÇ darbe i.. Fakat deminki darbelerle t~,,_! 
fitildi. Durdu. Sonra tukrar üç Id ~J.,. 
darbe daha duyuldu. Ve birden - nun zili bir daha duyu ";,i~ 

ıefer, mösyö Raul ile ınat"" bire, küçük kutudan 1-İt zil aeai i-
titildi. Bu bir telefon ziline ben- lemontun kltibi Kurvil •

1 
/ 

ziyerdu. bir mükaleme başladı.. :Jd 
Ve bir ıükUt. - Söyle bakalım, mat f 
Fakat bu hldiae tekrar baıla • mi? ıl' 

dı. Tavandan üç darbe, üç darbe - Evet, mösyö Valte!"
1 dah•· Telefon ~li. Yalnıa bu ae • raberdi. Valtekı timdi 11'!., 

fer, zin bitmeden ıalonda, uyu - J Devanı e-



~ 
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;iie;de'-· .. --·· .. ·1 --- Takvim --·11 1 Mahkeme ve icra ilAnlarf /Sahnede bir rahip. 
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26 ReblUlevval 27 Rebi. evvel Ba rtının Sancaktar mahallesin • bir rahibin gayri ahlaki vaziyet· 
den ince Alemdar zade mütcvdfa ]erde gürülerek muhakeme edil• 

Y 
Glln do~§U 4,;';4 4,55 l\I t f be • ~ 1 f 

8 apllmaslnl l·sfemı'yorlar 1 c11n balı§! 19,28 19,27 be;·~na ~risı~~ :e~.~~7'~:~,:;! ~e 1~:~~~ diğini ~uphcsiz hatırıarh?ark.kMudh-
Sabalı na.muı 3,11 ~.ıo 1 1,,. h tenm rahip D avidson a ın a mesi .1ey a anımlar ,·c oğulla rı F.aik 

h) öt•• • 12,20 12,20 verilen karardan sonra, kendisi• 
q D Te Ali Rıza ve Hikmet beylerle mec· 
la e1&rlstaıida bu yUzden neler oldu-Rodna ::_: : !::~: ~ ~:~~ u~ mahanesınden ha cı kadr oğı u o:.-o ni muhakemeyi kaybetmiş telak· 

S 
Ş ita teşkfJAlının birlik len çıkarılması 21 •17 man efendi zevcesi Gül üm hanımla ki etmekted ir. beyaz saçh başını, 
f a ve Jstanbulda Şişlide ReJla.-; ııpartr - dimdık tutarak, muhakemenin 

d. 
0
) Ya, 29 (H 1 · 1 • •- k d 2·52 manında mukim ,.c hak Haskiya Pre b k d h · ı ~rı _ ıı usuıi Muhabirimiz· liyet ere gız enemıyeceıı; a ar ""S u ararın an müte ayyır o ma-

lt 1"1•- 1 ;;.v zante efendinin varisi kt7.t madam 
L ~il f~aı·ıy -: 11 a eyhtarJ komiteıi- tecavüzde bulunmalara, son za· dıg-mı , kilisenin kendi aleyhine 
oı etı D h"I' Berta Mandil aralarınd a ~ayian müş 
·' eınril-. a ı lye Nazırının manlarda bir hayli dedikoduyu tatbik edeceg-i hükümleri bekle· 11111 d' '" lllenedil · f K •t 159 ter~k bulunan Ra rtınrn Derben t l\ö -

,. t.iıı r.. mış ır. omı e mucip olduau için ittihadın son ~iinde kain satı \·e solu \ 'l' a rkası in d ig-ini bildirmişt ı r. 
"'PtrıaJc . loneıan:s tiyab"oıunda . . I d• b' · d R d a .. "' 
d, rtı· · ıa ediği umumi içtimaa ıçtıma arın an mn e o n 1!1111---------··--• c::e nlemdnr zndr. .Masıafa bejin tn1 la Rahip Davidson, gençliğinde 
d,,. ... tu~_aade edilmemiş ve yapılan Zaştitanın ittihattan hariç bıra- HAVA - DUn 11rc11kh'• Azami 27, ~ıui Vf' arsa~• önü tariki a m ile mahdut sahne ile a'akadar o'.duğunu ha-
J '" Uze • 1 • • B l9,5 dt>rPce olara lt tcııl:lt cdllmlş!.lr. H·Jgiln halen üç ta ş denan erli' !'. n üıerinde en~ .. ,_ .r. ıne harp aleyhinde 10··y kılmasına karar veri mııtır. u tır]ıyarak, ve son günlerdeki şöh· 
-~ 1 ] rllzgtr muteııavvn ırtıratı.- esel"ek ha,·n ek beş oda hir salonu J11n i hir deyirmen 

o)lıı halk oı e~i dinlemeğe ge~i~ harekete sebep olarak açıktan ıeriyeue açık olacaktır. ile yine 
0 

köyde klin . :lğ tara fta ince retinden istifade için , gayet mü• 
&t.lonund Polıs tarafından t iyatro! açığa uygunıu% hareketlerde bu- ----RADYO Alemdar 7.ade ;\fustafa heyin miic.ta. him bir karar vermiştir. 
~rr. Dah"ıl~n çıkarılarak dağıtılmı§ lunmaları ve bilhaua bu hareketle- -ı kH tarlası solu kez..oq, J\tustafn ~yfn Bu ıuretle Rab:p E fendiyi Lc:t• 
"Yh ıye N · · h ıaihı-1 
k te.rı k . e.zaretu~ın • arp a· rin ecnebi matbuatına akıetmesİ Bugün- pre7.ante efendinin miiştcrt'k tarln1a· dranın bir sinamasında büyük 
ırıd,.. l oınıtenın f aalıyetı hak- . . z . .. t k h · ·· 

et ... "ıcll dığı bu tedb" · t t gösterıhyor. Rodna aıttta teş- ISTA~BCL - ıs den 19 za kadar rı arkası mu · ere ~ u a r.\ı H ' m u - fılim ile küçük filim arasında 
·~e il ırı pro es o ş f r te .. kit .. ·n :\1u!'tafa b~) itı tarl nsı n~ Ö· 

ıu .. h .. r~ere komu··n·ıstler d•. bu· kiJAhnın başında ceneral koyno rramo on, 19,30 dan 20,30 za kadar . .. t k t yapılan istia abat müddeti es· 1 '' 1Y1 ' · nü mumailcrh imanın mu~ ere a ı· -
t~~'1ık b;Yrat Lu

1
iza caddesinde ka- bulunuyor. Hafız Ahmet Hev he\'etı tarafından saı. la 

1 
ite mahdut bir hap kere~te fahri· nasında sahnede görmek kabil 

ou.·· Op ant k t b 1 ? ~O 30 dan 2 1 e 
0

kada~ ırra ııofonla opera, h ı k t R h' h d b" d .. unde b l 1• V .:'.pma eıe .. Böyle ••V o ur mu •• " ka ı n sağı değirmende akan sn ar o aca ır. a ıp, sa ne en. ır 
t l Poli1 k u unmuııarsa da bunlar Filibede çıkan "Rodop gazete· ~ ı den 22 ye hdar !l afız Ahmet Bey kr solu fabrikada akıuı ~u h:ı ·1'1 aıkn r.umara yapar g.bi, halk l; arşı· 
ıtdnııt \':\'het!eri t.ara~~nda~. da- ıi, Oıman pazarda Daık~lof is- b ·yeti taralmdan saz, 22 den 22,40 a sı :ı.tuc;.ta f:ı heyin Jlrc·z'lntc efen dinin sında müdafaanamesini yapacak· 

~tlerine ""' ~ ~tıplcrın soz ıoyle· minde bir toförün otomobilile bir ka.iar cazbant. mii ~!crck tarla"'ı öni~ Mnst,lfa b<-yin j tır. Eu suretle Londra sahneleri 
:laebetıe ı:,nı .?l~nmuştur. ~u ı:ıü Türk köylüıünü çiğ~ediğine, bet BOKREş (39U m) - Ja pl1k, H plak, ta r la~ı ile mahdut im kı> rrc: t_e .anb.aıı 1 ı' Jk defa o 'arak hakiki bir rahibi 
llld- Çar rnunıstlerle pohs ara- bin leva kefalet vererek ıalıveriJ· ıs romen muıılktırt, 20, \0 r:tık. 21 m•.rnikl, 21 nr hilmüzayede satı lıu a l. talı hıne ıha 
t-,lft Pıtına olmuş ve her iki d" .. . 1 'ld'kt 45 romen havaları. , .. _,,· t ı'le hedelı'nin -r:kter a rn~ın da Ye sahneye çıkilrmış o ~ acaklır. Ra-t •11 d ıgme ve ıa ıverı ı en sonra ce· ROM . k '°- r 
~t. a ...... ı a Yaratananlar olmut· ıedı" otomobilı'n e$ya tacımaa"a A ( Hl,

2 m) - ı .ı , .ıo p•ı. •. 14 kon .l~i .. · ~ eleri ııisbetinde taksimi suretile hip Davidson, müdafaanamesini 
t · '"'c. ar 1 ' ~ aer , 18,20 taıannı, 18, Hi lcontf!r. 23 opeuı. 

J tırd1r T ının yara arı oldukça h • b .. 1 k'. .. fÜ\' ırnıt izalesi n 'M ı~tafa heyin ~ ü okuC:uktan sonra illlnş!andıiı 
erde ... ·b· oplantıya iştirak eden· ~~ .. aud~' !.:rınde • agb'ayıl pb ?Ykune BUDAPJCŞTE (MO ıs n ı ) - ıo,15 kon- ;c.~ h.dnn madam Bert.ı :\fandilin nm ri t kd" d halk hayatının en lir, ·• ır çokları tevkif edilmi • gotur ugune aır ır ıa erı ay· eer, 12,10 musiki, ıa.os ·aıon orı.eııtrasr, lfl,SO 8 • ır e, a, 

,. ş dederek, soruyor: çlgan musikiıı!. 20.ao konser, 22,30 hnbcr "• si hak Ha.skiye preır.ııtt· rf<'ndiyt 0 küçük noktasına varıncaya kadar 
e\'k'f "T k beJk" b' k · • Jronııtr 23 çigan muıı!klıl lan hin yedi yiiz !'?!,sf!n lirn h:n cun· . . l k 'ra.1.,.d .. 1 edi,len Jm·k komüniaa ür .. , .. ı ır aza .ne.tıc~ıı · · bütün husus· yetlerını an ataca • - •• ... l Ol'JLO (lOTJ,f m) - ıP,03 nıuslkf. 2a.~3 daıl dolayr ipotek ~ö.;fermiş ise dl'. 

)tf de ll'leb us Asen Boyaci .. o arak oldu. Fakat, koca. bır ınıan danı, bunun da icraca na;ar.. alınm:ısınn mış. ' 
aı "•rdır. ölüsünün ayni otonıobilde bagaj MOSKOVA (130t m) - 1:1 ha'bc'", ı .".i , l O ıla ı r Bartın Sulh mahl\tnı e:-ıiııdf'n ve _ _ _ _;,_ _____ ____ _ 

S t )8hud(yl dövdUler yapılması, yalnız Bulgarya Türk- mumkt, l7,ıo muılkl, ıs.10 nıuslkl, 19 ıo r ih•n ,·e temyi7. mahkeme. ince lasclık Doktor 
ıı, l o 'f_a, 29 (Huıuai) - Rod • lüğünün tahammul edebileceai hir musiki, 20,10 muıılkl. teı i l rriş bulunan - ~1 - 5 - 9.l2 t:ı rlhli Hafız Cemal 
~~ıri:~ıt0ıta) teckilatı mensupları ' haile deoil midir?,, V.A.R.ŞOVA (1411 m) - 13,46 plAk, H , • • ·· · -"' . , 11 ı_ ...... :r • " .ı :ım uzenne m••zKu'° gayn ıneııl\u c Dahıı·ı Hastalıklar Mütehassısı 11{•-..ı l Utada yen"ı bı'r h•dı'se çı· ·ı Ekmeklere .. apı,tlrelan pullar as pl&k, 16,te> pl~k. l S ı:orısı•r , ı . .,4 :rı llana, 

·oq t .... • k re n.ahallen \'a2ıy~t olunarak heı 
C ardır '1 . . S f d 21 mualkl, 22,05 konıer. :?3,0S onsu. (' um"'dan ntaada her gu··n u··g- leden · Ek k emıyetı o ya a u· r oa,·ri menku"i ı hudut \e e,·ı-afı • ' " ' 
· erı vata.nperverlı"k m k ki t Jan bı"rer leva nı .·1 ilamdakilere nıut=!h•k oldı.:~u n sonra saat (2,::ıo dan :; e kadar fstan-t: ll}'e} • mc çı er c • K ö :-;tyVÜSTER HA VZEN' ( 1'53:Ö ın ) - ~ ~ .J 

ı "it ' aı- , e me ere yapı~ ın • 7 jtmnaaUk, ;,ıs kon.ııu, ız 3•) kor.•rr, l 5 "' 
... , hlda ekalliyetlere ""ulüml 1 k pullar meıeleıı'nı' oo'"ru··cmek Üz· f ılıı .kanın irind ~ bü" ük kiitıik hic. · bulda Dirnn .. ·olunda US numaralı hu • ': ta.le B . ' 0 

1 D :ı: konııe.r, 17,30 koMer, 19.ılj rn·ıs\kı , 21 ll.ıU· :l "' "' 

~~nı t,'llİndulg~rııtanı terketmcle- re toplanmıf, hükumetten bu uıu· ıtld. 22,30 danıı. ılHk kin kadrak ~· ı! t1 :ı lıl imaline mah susi kabinesinde dahili hastalıktan 
,ı ~• rtı en ıbal'et olan bu teş· ı lün kaldırılmaıın1 istemeğe karar PARts (172:> m) - ::ıo eıfoiıl müsalıRbe, ~U !~ l'rema tezgah ,.n kütük ba ;::ı ke" muayene \'e tcdaYi eder. Telefon: ı.. 
~'1 :-ııd· enıuplarrnm Rulgaristnn- vermİ§tir 21 mUaaahbe. 21,10 musiki, ::1,iO huber, 2~.30 mek i~in daire ve 11fal; da ire tezgfıh ı tanbul . (2.22.:J9d. 
Qlıtii~~e çıkarmadığı gün yoktur. H "'k" · 'f .. h' . . . ve elli beygir kun-ctinde t urbin ,-e --------------.. 
\, .,.r li hadi:; de şeyle olmustur. '-" ı~ umet, çı çfıyı ımkaybe .. ıltının çek ınuaktat, ..,. gayda. 1 SEV RiSEFAlN 
r •h ~Pezitaa caddesindeki · bir oır ıuırm maıra ına te a u et· - ------------- bir zımpara tezgahı vı: a tmış amper ı 
~· tUdı tuhafı'y · d '"kk" .. mek illere öu pulta'rt çıkarmı,u. Amerlkada bunakhk eM<trlk dinamo ' 'e ufak daire mevcut 1--r.-11:-rı._e ... ıı-ıd-a-rc-~;-c-;a01·:ı-ta_t_cı_pr_il_liaş-1-B'"'":?tı-'ZJ-.. -1 
~ oi.. ecı u anına, gu- km k ·ı b d h .k b 1 d •n .. do"rt bin be• ~İte"" fey ıatın almak makıadile E . e çı er'. . unun ·~~ a pra!ı f u.unmuı ve e~'.rm,. ~ :ır Sııltc .A, sırı.:ccı Milhürd:ır ude Han 22640 

~İr il ~odna z t"t l §ekılde hallı ıcap f'!ttıgı kanAabn• Ve VOrODO 8Şl81 yü7: ' 'e fabrika iit> yani aııb:ı ra nltrır---------------. 
~ &•L _ • a~ ı a mensup arı, d d" I N k O '- H • B , ,11 '-es .Yüz lira kı' met takdir edil • lamlr ·Pire· lskenderlye 

~ "'uep e ır er evyor lu oıdor arn en· " ı.: • " t .~ie ı, ıı:z mağaza sahibini döv- · r.ıi~ \e iiamdn oldu .~ ·ı iizere deyirm"n pos ası 
l\ırı fe aılaınıtlar : mağaza ıahibi- Sofya kadınler1 ve lntlheut jamea. FilldeJfiya Tıp kongre· ,.e fabrikayı işlttr.~ suyun bir bent _ (Ege) 2 Ağustos Salı 11 de 
:•t )-ı,_ryd~r .üzerine etraftlln gelen Önümüzdt'!ki Eylül zarfında ıinde ıarip ıörünen fakat haddi ten ırıüşterek ha :~ ile gelmesi sebf' • Galata rıhtımından kalkar. 
'r ~odu ıyı kurtarma~a çalışmı!· Sof ya belediye ve mektep encü· ıatinde mıatıkı ol1nası Jirımge- t. : ı e ynrr ayrı sat ·JaırıryncnklarındR'lt '---- 13682\ 

b\ltıl-r ~~. Zaıitacılardan bazıları menleri intihabatı iç.in, Sofya Bul· len bir teklif yapmııtır. he.· iiç gayri mt·nkuliiı. birlikte ola · ıe"'~est madam Sultan:ı ve kızı ma • 
li&d~ 0"nıüılerdir. gar kadınları müstakil bir nazet Doktor Amerı'ka mebusların- r •1 k ı;atılması mııoiıırre r hul_unn_tu~ '"e r dam Berta Mnndi!in ımıa , .e fotoğra ~I ia ...... ••he Ye gu'"ru .. ltrı bü1·i"ımu .. ,,. h G.- :ıı·ıteıı' çrracaklardır. Bulıar'ııtan· 1 s " •• , " s ... ı d hu l,aptaki sntı§ şartnames ı .) agu -, fil erini havj senette işbu ipotek bede 

''ı ~o~ •iline gelen polis memur da kadınlar, Belediye ve mektep dan ve hükumet a amlarından to~ 1932 tarihindt: ı itibaı·en umuma H olan meblağ için Mustnfa bey Yere 
hı·"' )-ıc "j Zaıtitacilerdan ba~ıla- encümenlerine aza ıeç.ınek ve ıe· yaıları elliyi ıeçcnleri zihin ek- ank olup 29 ağustos 19:>2 paı.artesl ı 
1bi Um~ ~nutlardır. l\·1agnza ıa· .;:.ilmek hakkını hl\izdirler. ıiklijinden kurtarmak için, yani gÜ:1ü saat on b"~t.! a~ı:.. aıtt ırm~ ıııu-

h ke.ld ıtsı:z bir halde hastahane- Almanyıı, tUtUn ahyor açakça11 bunakhktan kurtarmak r ctilt ihalesi yap!•acağmdlln talıp o- , 
il ırdrrıı§tır. -l'k lanlıırın hu üç ~ayri nıcnkulün ye · 

• \l b~d· - "l B ı · t için, hepsine aen.,.d voronof apsı . 1 •t'laınd" ıae buradaki Yahudiler ...... ;:nauya namm:ı 0 ıarıı an· • )Hi .t kıymeti muhammen~c:. o an on ı 
a heyecan uyandnımıttır. elan e ;·•ım ıatın .,,\ nak üzere Sof yapalm11ını iıtiyor. oir bin lira Ü7.erinden yüzde on J> CY ! 

11 
8ftfikten rlkarlldd VO\ya ı:r·Jmi! olan fl!T•o t. 250 nıil- Bu teklif, Amerilcada çok neJ' :i l, ~t·r.,ile hlrlikte nart•n icra dairesi · ı 

1 n ,. yon levfthk tütün ftlmalc ır.in venj.. k d k 1 t ı · Jlalll hl''" ,-e "'hı L~odna Zaştita " teıek- .,. oT eH bir ıe il e arıı anmıJ, mizah ne müracaat e me erı. na .J 

ı>.ı Qlt k den f".l. ir almıthr. muharrirleri derhal bu mevzuu 1'<'5 f.SI vel<llleri tarafı ndan mübrez ve ı 
(ıbı b· ço miJJi teşekküller Rusyeya giden heyet Jsfanbul ikinci noteri tarafından mu 
~11 •dır birlig" e tabidir. Bu birli- i8ti•rnara kalkıtmıtlardır. r<> dd."k ~.. mart 19 ... "7 tarih \(' ı.>.147 nu ~~ • d Ruılarla ticari münaaebetleri ,,., .. ...., 
'dıdı: il Bulgar severler itti- tanzim etmek üzere, Sofyadan bir Mımafih bunun en ıyısı ve ınaralr alacaklr Jzak Haıkiyc Prc7.a n 

ıtod"' i Bulgaristanda biJha11a ticaret heyeti Ruayaya aitmektr daha kolayı, mebuılan gençler· te efendinin mUnhasmm Yarisleri ol-
•ttita tetekknlünlln akal· dir. den intihap etmek değilmidir? <{uğu iıalei §Uyu ilammna mtı arrnh 

l"fttk•X · x Yuanı 
:;;: X B!~ Na var X M:.:k~b· 
~~"r •raı;a Jaylı ala;iı le~ Nataıa hlr j; ;.r.;ıyort. t-• ,l •diyordu. Uyemaç Ruı ka Kendisini bir taraftan öte tarafa 
'tı~O'f~ d, değilmit gibi hareket e- itiıtiriyorlardı. Koltuklar, san • 
!'~}, \l, .O da toplanıyordu. Ame dalyeler elbiıe ve paketleri dol • 
'-il h\l tıden bir vapurda ahçı o· mut olduğundan yatağa ıığmmı • 
t"i~'.dan ayrılacaktı. ya mecbur olmuştu. 

fı•~11sinde uzak seyahatlere Yapılan itleri, iki adamın ça • 
t "'l h··~k.~n geçirdikleri hümma- halamaaını dikkatle seyrediyor; 
i ~t u unı •Ürüyordu. konutmalanndan bir t•Y anlamı 
)~~tıiı..:."~dıldar yatak odasına ya çah§ıyordu. Ac:a.ba ondan bah
t~•)~~ttı. Geliti r.üzel yemek sediyorlar mıydı. Teklif etti: 
~·· 1) u. lier taraf karmakarı· - Avuıturyadan getirdifim 
"~"-ltr~"-rlardaki Mika3onu~ı elbiıe dolabını ister rniıiniz? Böy 
'°'!"1't) J~Pon bayrakları ve aı- lece elbiıeleriniz buruşmaz. 
"«td~l •'fıle beraber ihtimamla Tagami memnuniyetle tetek • 
~i ~ '• ..,.,, )'erleıtirHmiıti. kür etti. Elbiıelerini dolaba yer 
lt) u!· s~· e•ki itidalini ka.ybet • leıtirdi. Şapkalarını ayakkahılarJ 
)~~tıi :~a.~a fırlıyor, geri kalan nı ıözlere koydu. Ve dedi Jri: 

~l, 0 ruy0 r, eve dönüyor. U· - Japonyada bu dolabı her açı 
.L_ .t;.:' •-nd ki b ... ı d fımda ıizi hatırbyacağım. 
~~~ 1 arı ag ıyor u. - Bu ıöz üzel'İne kadın irkil· 
lJ r'~ti fl'ttıı, kağıtlarını, ald1ğı 

~)~_?erleftiriyor. Himıetç.i di ve dütündü: . 
~ ınün~kaJalara g~ritı• - O halde? Ya ben? Demek 

beni ,ötürmiyecek. Ben Viyanada 

üç ay kaldığım zaman ne kadar 
azap çekmitti. Hiç benden var 
ıeçebilir mi? Mutlaka beni Ü~ • 
mek iıtiyor. Fakat bu gün yarın 
"Geliyor musunuz?., diye sora -
cak .. Az ıonra yalnız kaldığımız 
zaman Büyükadaya k"çtığımız 
akfam gibi yapaim1. Önünde iği· 
lir, dizlerini öperim. Ailar inle· 
rim. O •alnt bana acır. ya ... Acı· 
mazsa... Ne vicdan11z adam bul.. 

Kendini ıaşuınııtı. Japonyahyı 
, umuıatmak için bir çok çareler 
~raıhrmağa başladı. Kendi en· 
tarilerini hediyeye kadar vardı : 

- Acaba bu entariler hemşi· 
relerinizin boıuaa gider mi? Klt· 
ke on iki tane olsa da her birine 
birer tane hediye etsem ••• 

T •rami tetekkür etti : 
- Hemıirelerim bunları giyer

ktıa ai&i baurlayacaiım • 
Sandıklar, dolaplar boşaldık

tan sonra Tagami memnun bir 
tavırla etrafa göı gezdirdi. Aca
ba bir ıey uoutmuı olm111n. Gö-

zil Ştravs1ao Nataıa 'ya bedıyc et· 
mit o'duğu kuıu tüyli bataniye 
ilişti. dütünerek dedi ki : 

- Çok güı~J fey ... 
Kadın teklif etti; 

ister misiniz? 
Belki size liıım olur. 
Yok canım; alıp götürünüz .. 

Japonyalı memnun bir tavırla 
battaniyeyi yokladı ipek kumaşı 
elile okşadı. Ve bir sandığın içi
ne yeleştirdi. 

- Japonyada bunu örttüğüm 
ıaman aizi hatırlayacaj'ım. 

Ayni ibare tekrar edildikçe 
nezaket kıymetini kaybediyor, 
adeta bir nevi istihza oluyordu. 
Nataşa artık eski Tagamı'nin ta· 
mamen deiıınüı olduiunu his· 
"diyordu. 

Kilitlerin ıılurtısı vUcudünü 
Orpertti. Tıgami kilitlerin iyi ka
panıp kapanmadığını muayene 
ediyordu. Sonra rahat nefes ala· 
ı.rak ayağa kalkb. 

Eesi zimmetini ibrai i tifo sureti1e ib
ra eyledikleri beyan edilmiş olduğun 
dan gerek madam Sultananın nfatile 
mUnhasıran \'arisi :>lan kızı JUrekl • 
elan m:ldam Berta Mandil ve gercks~ 
hariç şah ısların hu gayri menkuller 
İİ7.l'rinde bir gUna hak iddialan nrsa 
Bartın icra dairesine tarihi JlAndan 
!ti ha ren ) inni rün içiııllc miiracaıt t't 
m~lerl aksi takd irde hakları tapu si
cilincc mukayyt't olmadıkça pa1lış
ma dan ha riç kaln<'aktn rı ilan o!nnur. 
t90a - 932> 

Kadın yalvardı: 
- itti ! ... 
- Ne var?. Ölecek değilim 

ya ! Yüzünüz ne kadar bozul.mut. 
tekrar görüşeceğiı. 

- Ne vakıt? 
- Ya biraene, ya ikı ıene 

sonra... Bi: defa vaıiyetim karar· 
]aşsın. Eğer istikbalim mabv ol
madı ise Londra, Pariste ve ya• 
hut Moskovada bir vazife ahnm. 
O val<ıt s' ze mektup yaurım 
sizde gelirsiniz. 

Kadın yavaıça tekrar etti: 
- Bir sene iki sene öyle mi? 

Oh bayır ! Çok uıun ııaıın .. beni 
hemen götürünüz. 

Japonyalı yorgun bir tavırla 
mu<abele etti: 

- Tagami fakirdir 
- Üçüncü mevkid~ seyahat• 

r~zıyım. Japonyada iıterHniz be
nı terkedioiı. Sizin yaşadığınız 
toprakta olayım, bana kifi.. Ne 
yapar yapar yaşarım .• 

(Bitmedi) 
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Türk 

lerinzn en 

büyük vazil esi 

~dir 

Çocuklarını VE Tutumlu 

Muktesit 

Yetiştirmek. 
Ohalde derhal 

Zla-aat 
Baakasıadaa 

BiH n u n ıı 

Isparta Sanayi ve Ticaret Türk Ano
nim Şirketinden: 

Şirketimizin 23 Nisan 1932 tarihinde senelik Heyeti Umumi
ye içtimaında sermayesinin % 20 nisbetinde tenzili tekarrur et· 
mit bulunduğundan şirketimiz hisse senetlerine sahip olan zeva· 
bn lspartada şirket merkezine mliracaatları hiue senetlerinde 
yapılacak tenzil muamelesini ikmal ettirmeleri ticaret kanununun 
396 • 397 numero'u maddelerine tevfikan keyfiyet ilin olunur. 

Isparta Sanayi Ve Ticaret Türk Anonim Şirketi 

Balıkesir Vlliyeti Encilmeni Daimialnden : 
Bandırma - Susurluk yolunun 82 - 93 kilometreleri arasında 

kısmen taıı ihzar edilmiş olan ve bedeli keşfi 9008 lira 14 ku
rut olan tamirata esasiye 11 Ağustos 932 taribi~e müsadif per
ıembe gtinO saat on beşte ihale edilmek üzere yirmi gün mild· 
detle ve kapah zarf usulile mfinakasaya vazolunmuştur. 

Talip olanlann ihaleden liakal sekiz gün evvel milnakasa 
ıartnameıinde muharrer vesaiki fenniye ve ehliyet vesikalarıDI 
'3ahkesir başmühendisliğine ibraz ile tasdik ettirmeleri ve feraiti 
cniinakasayı 6ğrenmeleri ve yevmü ihalede ve vakti muayyeninde 
teminata muvakkate makbuz yahut mektubile ticaret Yesikasanı 
ve salifOzzikir vesaiki fenniye ve sairesini usulil dairesinde tek
lif mektuplarile birlikte mazrufen encümeni •iliyete vermeleri 
ilin olunur. (3490) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip başlıyor 

linci keşide: 11 Ağustos 1932 dedir 

BIYD~ itromiye J~,~~~ liro~ır 
Biletlerinizi timdiden tedarik ediniz 

Kat'iyyen 

Daha Elverltll 
' 

ŞERAİTE 
Nail olamazsınız •• 

Berollunde 

BAK ER 
ve 

HAYDEN 
Mağazalarındaki 

Mevsim Sonu 

EŞYAİ 

Mütebakiye 
ve 

Fırsatlarının 
ilk günlerinden 

latifede ve mubereatınızı 
tacil ediniz. 

Mobilya ve Halı dai· 
relerimizi ziyaret e
diniz. Sizi fevkalade 
alakadar edecektir. 

• 
HAZIM 

Mtlshtl ve Mtlleyyln 

HAPLARI 
tavaiye olunur. Eczabanelerdea 

araylniz. 

---• IJo. ths~n Sami---• 
!STAFiLOKOK AŞISI 

Stafilokoklardan miltevelllt (ergenlik. 

kan çıbanı, koltuk altt çıbanı ar· 
pacık) ve bütün cilt hastahkla-
nna karşı pek tesirli bir aşıdır. 

Divanyolu No 189 

.... llU.30N04--
Bııcuaııe bonolarla mazmata vesika 

lar ve senedat üzerine her surette 
muamele yapar. Balıkpazar, Maksudi-
ye han No. 35 Ugurlu zade M. Der· 
--..ıvlş. Tel 23397·--· 

r-YAllT--. 
Adrea• lst an bul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon ı Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutuau: 46. 
Telgrafı lstanbul Vakıt 

Abone t•rtle ru 
l 3 tı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

I.!!!' prtl•runız: 
Resmi Husus ı 

Sann 1 O Kş 12,50 Kş. 
Santimı 20 p 25 

KUçUk Hin tertlan11uz : 
ı .ı ,) 4 l -10 Uetal ı k 
30 50 o5 75 100 Kuruş 
/\ -Abonelerimizin her üç aylı-

hğı lçın bir defa mcccanendi r. 
fi - 4 satın aeçen illnlınn fazl. 
satın için 5 kuruş zammolunur 

V AKIT MATBAASI 

Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
aegrl7at mldilrU A. Sırn 

ıstanbul Beledlyesı llAnları 

Çatalca 6rcilmlü kay mektebi tamiri: Teminat 18,S lira • 
Bakırlcay kazası Yenibosaa köy mektebi tamiri: Teminat 34 
lstanbul 35 nci mektep tamiri : 37 " 

., 15 nci mektebe ıu deposu ioıası: 27) 
Yukarda yazalı mektepler tamir ettirilıaek üzer~ ayn ayrı ~ 

mOnakasaya konulmuttur. 1 alip olanlar keıif evrakını g&rdl ,S 
Orere her giln Levazım mii<Wrlüğüne ve ihale gllnil olan 1· 8 9ol 
pazartesi gllnli de teminat makbuz veya mektubu ile saat 

bete kadar Daimi Encilmene mllracaat etmelidir!er. (3243) 

Beşiktaş Belediyesinden : Beşiktaş kdıçali Asariye cadd~ 
Daire 6niln0n 400 metre murabbaı parke ile yine Asariye c•~ 
ıinin 1050 metre murabbaı tutan adi kaldırımın yalnız irnıli~ 
iline talip olanlann 30-7.932 Cumartesi gllnil saat OD beşde o• 
Encllmenine muracaatlan ilin olunur. (3560) 

Po T. T. Levazım ve ıuebanl mtldfttlt 
ğftoden : "' 

4 

• , 

idaremiz ihtiyacı için 30 adet kark kiloluk ve 50 adet bir kılol 
terazi pazarhk ıuretile mübayaa olunacaktır. 

Pazarbk 4 Ağustos 932 tarihine mliıadif Perşembe günil 
14 te icra olunacaktır. . -~ 
Şartname Ye nümuneyi görmek lizere her giln ve pazarlığa ~p .. 

için de yevmll mezk6rda % 7, 5 nisbetind ~ teminat ile birli , 
muayyen olan Aatte yeni postanede müteşekkil milbayaat kotlt 
yona riyaıetine mOracaatlan. (3637) 

Sirkeci ~ümrüğü müdürlüğünden: 
~P K~ a~ 
1 Çuval 78 Kaşer peyniri 

Yukarda miktarı yazıh kqer peyniri 30 7-93ı tarihinde d•'-' 
ve hariç olmak üzere ihale ve satılacaktır. (3127) 

5. K. Sa. Al. Ko. dan 

Yerli fabrikalar mamuJAtan· 
dan (342000) m• tre çamaıırhk 
bez kapata zarfla mGnakasaya 
konmuttur. ihalesi 6 - Ağustos -
932 taribine mllaadif · Cumartesi 

r.nO ıaat on betle yapılacaktır. 
aliplerin ıartname ve nOmune-

ıini g&rmek llıere her gGn AD· 
kara Merkez Sa. Al. Ko. na 
muracaatlan ve mfinakasaya 
ittirlk edeceklerin de o ~n Ye 
Aatinden evvel teklif ve temi· 
nat mektuplarınm makbuz mu· 
kabilinde mezkür komisyon riya
setine teYdi eylemeleri: (530) 

(3232) 

Yerli fabrikalar mamulltlO 
(283000) metre astarhk beS 
palı zarfla miinakauya ko 
tur. ihalesi 3-Ağuatus-932 t 
ne milsadif Çarıamba gODI 
15 de yapılacaktır. Talipl 
prtname Ye nOmuneaini g6 
iirere her gün Ankara M y 
Sa. Al. Ko. na muracaatlı,.. · 
mlinakasaya iftirlk ed 
o gtln ve saatinden enel t 
ve teminat mektuplannın 111ak 
mukabilinde mezkdr ko • 
riyasetine tevdi eylemel~ • .t 

(531) (3P'J 

Ademi iktidar ve 
gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOlll 
Askeri Sanayi Mektebi biria· landır. Deposu, lstanbul'da S 

• f Ali Rıza Merhez eczanesidir. ı 

Askeri fabrika
lar il An tarı 

cı sını ına talebe kayıt ve kabul ı 50 kuruş posta ile gönderilir. 
edilecektir. Müracaat ve kayıt Irgat pnanndakl, 1 rabown'da y,,J 
mllddeti 1-15 Ajustos 932 dir. rah tczaneslnde bulunur. 
Talipler matbu kayıt Ye kabul llil!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~til 

Kadın ve C: Olum hastalısır 
ıeraitini Ankarada Askeri F ab- MOtebasslSI 
rikalar Umum mOdilrlilğilne ve Doktor ~ 
lstanbulda A.kert Sanayi Mek· ff • • N 
tebi MildOrlOğOne bizzat veya UICYID 0 
tahriren mOracaatla alabilirler. TOrbe, eski Hillliabmer 

(337l) No. 1 O Tel. 22622 


