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Fransaya göre silahları azaltmak 
lazım olan esaslar • • 

ıçın 
; teaddit defalar görüımüşlerdir. ii 

1
: Bu konuşmalarda siyaset iıle- ii E J" b •• ... d • "' k "' kk "" lf • d k Ik 
;~~d~;.;;:·::::..:·:ıdu~ !~: I! vve ~ utun aımı as -~r~ teşe ~ erın ~rta ~n a. ması, 

1 

şabede edilmiştir. i~ mudafaa kuvvetlerı ıçın asgarı askerhk muddetı ... 
iki memleket arasındaki sa- !i 

mimi dostluk münasebetlerini fi PARIS, 5 (A.A.) - Journal { tetekküllerini ortadan kaldır· ! Askeri hizmet müddeti, her 
bir kat daha kuvvetlendirmek İ~ gazetesi, silahları bırakma kon· mak, j memleketin asker yetiştirmek hu· 

E• için iki dost devlet büyükleri- ff feransına tevdi edilecek Fransız Saniyen, misakın tatbikini te- susundaki istidat ve kabiliyetine 
d nin temaslarındaki azim ebem· :: planına merbut muhtıra hakkın· min için azami olarak ikişer veya göre tehalüf edebilecektir. 
İİ miyet ve her iki taraf mes'ul H da daha §İmdiden aşağıdaki tafsi· üçer fırka hazır bulundurmak, Askeri hizmet müddetinin tayi-
h •. 
:
1
:. idare adamları arasında te- 1

1i, latı verebilecek vaziyette bulun· ni aırasında resmi ve gayri resmi Salisen, bir taarruz vukuunda 
·.·i masların çog-almasındakı' faı'de U duğunu bildirmektedir. b k 1 . h k kuvvetlerin idman ve terbiye müd . r u uvvet erı ücuma maruz a-!i tezahür etmiştir. :i deti, hesaba katılacaktır. •• Fransız planının esas noktası, lan hükumetin emir ve iradesine U Son knnuşmalar, iki millet n akti mutasavver mütekabil mua- tevdi eylemek, Devletler bundan başka kendi 
H arasında siyasi ve iktısadi sa- i! venet misakma iltihak edecek Av- aralarındaki nüfus farklarını kal-
5.5. halarda karşıhkh bir anla0şma E.~. Rabian, taarruzi bir mahiyet· dırmak ve canlı cansız her türlü 
•• : •• : ve sıkı bir emek birlig-inin te· ı=:.. rupa devletleri arasında bir blok teki bütün harp levazımını tahrip askeri levazımı tedarik hususun· 

• te§kilidir. ve ancak daimi kuvvetlere lazım 
~E min ettiği büyük faideyi bir i~ Aralarında böyle bir ittihat vü- silahları muhafaza etmek ve bir daki kudret ve kabiliyetlerini te-
5! defa daha isbat etmiştir. g vazün ettirmek üzere müdafaa 
i! lranlı misafirlerimiz Ankara- !i cuda getirilecek olan hükumetler de ihtilaf vukuunda milletler ce- kuvvetlerinin tahdidini kabule 
•• d :: biribirine karşı pek sarih ve kat'i miyeti emrine verilmek üzere ayrı mecbur tutulacaktır. 5: aki misafirlikleri esnasında :: hh 
:: M t f K l d . f 1. :: tea ütlere giri§mek mecburiye· ve mahsus bir takım silahlardan Askeri teşekküllerin tebdili te· 
:: us a a ema i aresı aa ı· :: tı'nde bulunacaklardır. b' · k d k -:: •• ır ısto vücu e getirme , kk ı · · d · · b' · :: yetinin bütün tezahürlerini ya- :: şe ü ü ışı te rıcen ve serıan ıtı-
i~ kından görmüşler ve birçok i~ Bu teahhütler mucibince, akit Hamisen müdafaa kuvvetleri rilecektir. 
İİ Türk müesseselerini gezmişler· si devletler evvela mütekabil mua- mensuplarının askeri hizmet müd- Muhtelif memleketler gayet sı· 
5i dir. ii venet misakının tatbikini temine delini mümkün olduğu kadar ça· kı bir askeri kontrola tabi olmağı 
i5 iki hariciye nazırı 22 Nisan ii matuf bütün askeri teıekküller- buk 8 ili 9 aya indirmek vazifesile kabule hazır bulunduklarını bil-
ii 926 tarihli Türkiye - Iran dost• ii den maada bilcümle daimi askeri mükellef olacaklardır. direceklerdir. 

~i luk ve emniyet muahedesile U -- ----
:: bunun mütemmim cüz'ü olan :: Komşularımızda lh n B . . . 
i~ 15 Haziran 1928 tarihli pro- ii __ ........................... Sa eyın Cenaze ffiefaSlffil 
5~ tok~lu ~~Dilemek maksa.~ile! H yeni Yunan 
55 bugun bırı dostluk ve dıgerı :: 
:: bitaraflık , siyasi ve iktısadi 55 
H em~k. birliğine ait olmak .üze- ii kabinesi 
:: re ıkı muahedename ve bır de 5: 
~i bundan başka mücrimlerin ia· !i 
!i desine müteallik muvakkat bir !i Çaldarf•ttı rlyaaetlnde te,ek-
i5 itilafname imza etmişlerdir. !~ kül etti. Venizeloa milzaheret 
ii Aynı zamanda Tahranda i~ edecek •• 
ii imza edilmiş o1an hudut itilaf- 5! Atina, 5 (Hususi) - M. Çal-
55 namesile ha ' m, uzlaşma ve H dariı yeni kabineyi şu suretle 
ii adli tesviye muahedenamesi ii teşkil eylemiştir: 
:: tasdiknameleri Türkiye harici· ~i :: .. Başvekil Çaldarts, hariciye Jan 
55 ye vekili ile Iranın Ankara :: E 
:: b" "k 1 • • d :: Rallis, maliye vlimbiyos, adli-
:: uyu e ç s. arasın a teati :: !s edilmiştir. H ye Papatanaı, mlloakallt Stra-

ii Frugi Han Hz. Iatanbulda ii tus, sıhhiye ve muaveneti içti-
•• .. maiye Kocamanis, maarif Haeis• 
ii Ankara, 5 (A.A) - Iran ~~ kos, dahiliye ceneral Metakı:ıas. 
U Hariciye Veziri Frugi Han Hz ii 
•• • •• harbiye ceneral Kondilis, bahri-g bu akşamki trenle lstanbula g 
g hareket etmiştir. ii ye ve umuru havaiye amiral Ha-
:: ·ı h H · :: cı Kiryakos, ziraat Con Teoko-E5 Müşarünı ey z. ıstasyonda SS 
ii Hariciye vekili Tevfik Rüştü H kis. 
55 Beyle Vekiller, B. M. Meclisi ii Epir valii umumiliğine nazır 
ii vekillerinden Hasan ve harici- H salahiyetile ceneral Trikopiı ta
~~ ye müsteşarı Numan Rifat H yin edilmiştir. 
ii Beyler, hariciye erkanı, sefir- H Yeni başvekil M. Çaldaris, 
~i ler tarafından teşyi edilmış ve H yemin verdikten sonra va
H bir poliı müfrezesi selam res· H zifesinin güçlüğünü tamamen 
1 mini ifa etmiştir. :: müdrik olarak memleketin idare 
ii Frugi Hazretlerine lrau se· ~~ işlerini eline aldığından ve mil· 
~ firi Sadık Han ile Hükumeti- ~~ letin müzaheret ve yardımına 
f: miz namına mihmandar olarak H mazhar olacağını ümit ettiğinden 
Ö hariciye vekileti şube müdür· g bahsetmiştir. Hariciye nazırı Ral· 
5 lerioden Cevdet ve hariciye H • lis, lcomşularla daha geniş bir 
:i kalemi mahsus amirlerinden g H Amir Beyler refakat eylemek· E~ teşriki mesai temini faaliyetine 
·• t d' ı ·: germi verilmesi lüıurnunu ileri :: e ır. er. i: 
55 :: sürerek : 
::::::::::::::::=n:::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ziraat bankasının 
fındık teşkilatı 

Gireson 5, (A A) Zıraat veka
letince fındık zeriyatının terakl<i· 
si ve mahsullerin islahı için 
burada mücadele teşkilatına ka· 
rar verilmiş bu teşkilata Manisa 
müfettişi Nadir Bey tayin kılın· 
mıştır, Bu teşkilat kararı Gire· 
sonda pek büyük sevinçle karşı· 
lanmıştır. -----Amerikade iıçilerin geliri 

Vaşington, 5 ( A. A. ) -
Mesai federasyonudan alınan ma· 
lumota göra, işçilerin gelirleri 
1929 senesinde 20-25 milyon do· 
lar raddesinde azalmıştır. 

0 Bütün devletlere bilhassa 
komşularımıza karşı yeni kabi

nenin iyi niyetlerini filiyat ispat 
edecektir,, demiştir. 

Abrar fırkası reisi M. Venize
los, gazetecilere beyanatında ye· 

ni kabinenin M. Çaldarisin riya· 

seti altında teşekkülünden be
yanı memnuniyet etmiş ve fır· 
kasının mali ve iktısadi layiha· 
)arını meclisten geçirmek busu· 

sunda yeni kabineye mllzaharet 
edeceğini söylemiştir. Yeni ka· 
bine, programını çarşamba günü 

meb'usan meclisinde o 

Kıymetli meslektaşımız diln gözyaşları 
arasında toprağa bıı·akıldı 

Evvelki akşam, kııa bir kalp ı 
hastalığından sonra vefat eden 
muharrir ve musahhih Giritli 
Ihsan Beyin cenazesi, dün arka
daşlarının teessür ve ıztırabı ara
sında medfenine tevdi edildi. 

Ihsan Beyin cenazesi, saat on 
üçte Kızıltoprakta Kuyubaşında 
Abdüsselam Beyin ·köşkünden 
kaldırıldı. Namazı kılındıktan 
sonra arkadaşlarının omuzlarında 
Sabrayıceciitteki kabristana gö
türüldü. 

Merhuma son hürmet vazife-
lerini yapanlar arasında, gaze
teler tahrir ailesi, tertip heyet
leri, tashih kısmındaki arkadaş 
lan, matbuat mensupları, Beyoğ· 
lu Rum erkek lisesi müdürile 
lisedeki mualiim arkadaşları, bir 
talebe gurupu, komşuları ve 
tanıdıkları, komşularından Yüz 
başı lrf an Beyin delaleti ile Se· 
limiyedeki askeri kumandan ta· 
rafından bir kadirşinaslık eseri 
olarak cenazeye gönderilmiş 
bir asker müfrezesi vardı. 

Cenaze kabre indirildi bu sı
rada Cümhuriyet refikimiz ve 
~atbuat cemiyeti tarafından ha
zırlatılrrış olan çelenkler hürmet-

bırakıldı. GOndüzleri talebelerile 
meşgul olduktan sonra geceleri 
ekseriya geç vakte kadar gaze· 
tenin tashih, tercilme ve tahrir 
işile uğraşan emektar ark:ıdaşı
mızın mezayasına dair sözler 
söylendi. Bu şaşırtıcı, inanılmaz, 

ani ve vakıtsız felaketin ııbrabı 
ifadeye imkan bulunamıyacak 
kadar büyüktü. 

Memlekete yedi evlat yetiştir· 
mit olan ve kalabahk bir aile· 
nin yegane istinatgahı bulunan 
Ihsan Beyin vefatı bu cepheden 
de bir teessür tevlit ediyordu. . 

Allah rahmet eylesin 

Dünyayı dolaşan Al
man tayyareci 

Roma, 5 (A.A) - Voff ajan· 
sından: Dünya etrafında tayyare 
ile devir seyahatine çıkan Al· 
man tayyareci von Gronau, dün 
öğleden sonra Romaya gelmiş, 
jeoeral Balbo ile diğer birçok 
ltalyan ricali tarafından karşı· 
lanmıştır. 

Yon Gronau, seyahatinin son-
dan bir evvelki merhalesine va· 
sıl olmu~ bulunmaktadır. Sonun· 
nuncu merhale, Almanya ola· 

(Başmakalemlzden d~i 
son'un demokratlar naJ!IZ 

rak kazanmaaı cümhuriyet 
sfımn ikiye ayrılınıf olaı~ 
olmuttur. Fakat bu defaki f' 
bat da normal br intihap ~ 

1
., 

maz. Çünkü Amerika tiaıd•!. \ılı 
dar bu memleketin göraıed~ 
yük bir iktısadi buhran ~e. 
içindedir. lntihapçıların z~ 
bu felaket içinde tabii dıı ',; 
kabiliyetini kaybetmittir. ~ 
rat fırkası intihapçıları c fi 
yet fırkasının namzedi ol.O bif 
diki reisicümhur Hoover ale',J' 
çevirmek için halkın bu ·~t 
ruhiyesinden istifade eune1' 

1 
• 

miş, bütün felaketin mes'uli1 
Hovvere yükletmektedir. ptl 
için demokratlar bu defa _.,I._ 
zetleri olan Roosvelt'in k 1 
cağına kani olarak hareket 

mektedir. "" 
Yalnız bu defaki intih• I 

tamamen yeni bir amil dalı• fit 
taya çıkmıştır. Sosyalistler· (1 
hakika şimdiye kadar Arlle 
da sosyalistlerin hiç rolü yo;. 
Fakat bu defa sosyalistler ~ 

mas ismindeki namzetlerine. İ 
almak için adetleri on, on i1ri W 

yonu bulan i,sizleri tahrik e~ 
lerdir. ~ 

Bu işsizlerin sosyalistlere J 
vermeleri tabii görülme~ ; 
Vakıa sosyalist namzedi reiııc 
hur ola.mıyacaktır. Fakat ~ 
karşıya az çok müsavi ku\ff' 
görünen cümhuriyet f ırkaıı ,1 
demokratlardan mühim mikt• ,İ 
rey çalacaklardır ve hangi t• ,ı! 
tan fazla rey alırlarsa diğer t f 
tın kazanmasına bizme etıl11 ·~ 

ert 
lacaklardır. Bu suretle Art'ı -' 
sosyalistleri intihabatta kaı f 
cak olan diğer fırkaya rakip / 
linde muavenet etmiı, kahir 1 

tinde lütuf yapını§ olacaklar~ 
Netice itibarile demokratı/ 

namzedi olan Roosvelt'in g• 
kazanacağı hakkında gelen 
haberlerin bir iki gün zar 
tahakkuk etmesi ihtimali kıl 
lidir. 

Mehmet Aıl't 
ımoın ııııuııımı ıınıınımııınııımııınııumıumnımıımoıımıuamıanal 

Fevzi Paşa Hı. 
Çanakkalede '.J 

Balıkesir, 5 ( A.A ) - ~ 
Erkanı Harbiye Reisi MOşit 'I_ 
zi Paşa Hazretleri bu ıüıı ~ 
7 /30 da Balya Çanakkale f"I._ 
dan Çanakkaleye hareket et/ 
tir. Balıkesir belediyesi B•~ 
rin muhterem misafirleri şe .

4
'Jel. 

cuma akıamı büyük bir ı•1 ~ 
vermiştir. Ziyafdi mütea~ip '
müsamere rertip edilmitt!'' r'
yük Erkanı Harbiye reis• b.

1
e' 

Hazretleri Pamukçu P~ 1~ 
gençlerinden mürekkep bı~ ,ıf' 
bun Bengi ve Aşağı öbe .~ 
bek rakısları yaparak rll11:,e~' 
kiyet kazandıkları müsaııı 
de hazır bulunmuşlardır. 

~e 
T. D. T. CemtyetlıJ 

toplantılar 1· 
r 1'· . 

Ankara 5 (A.A) - . 1:ğ;aıde~ 
Cemiyeti Umumi katıp 

1 
~··'~ 

T. D. T. Cemiyeti bu gü~ r~ 
Vekili Reşit Galip ~eyı •'°ed' 
ğinde toplanarak nı~aoı~ısl•rı' 
gösterilen çalışma kol arı ıtu~'' 
na seçmek üzere konu~·~e~elı~ 
Bu konuşmalar daha su M•'' 
Yarın saat 15 te gene. l'ifİlld' 

d
. . reıs lı; ... 

Vekili Beyef en ıntn ... 
ktavuzu .4 

toplanarak derle~e d koDUJ" 
dere yolları üzerın e 



~niıani 1932 

Yeni P~rk 
Yapılıyor 

Bu 
•nretıe üç park bir 

s..ı llrada olacak! .• 

~ \'::~abınette yapılacak par
ı.,llbttı~c ve keşifnamesi haıır-
lecek '· Parkm etrafına çevri· 
~olan d · vvvu ı· emır parmaklıkların 
fıt, p''•ya çıkacağı anlaşılmıı· 
'lflJt arkın arasına yapılacak 
l,tı._a~01.1.arın keşfi de tamam
Ctk • Uzeredir. Parka dikile
Jl•ric~gaçlar belediyenin diğer 
dııı t~~~dan ve (ıldız saraym· 
~ e<li!ecPl<tir. 

8ir -
aganın çalınan 

'( elmasları 

lat111~ıuf lızettin Efendinin ağa· 
a,,i~ an Sadettin ağa tarafından 
le b~aşta bir evde kiracı sıfati-

•rl"k Oda 1 le oturdukları sırada 
~ıi1'1t:,dak.i bazı e!moslarını çal
de b' ~~dıleAhmet Efendi ismin. 

tısı 1 h' d d lı, M a.ey m e ava açılmış-
Ctza ubakeme lstanbul ikinci 
•ııı~ lllahkemes"nde son safha· 
ııı•ta gelıniştir. Mu:ldeiucr.umi, 
daf Unun beraetini istemiş, mü-

ila 
de k Yapılmıştır. Gelecek celse-

arar verilecekf r. 

li Afyon ihracatımız 
~tı~r ci ticaret ofisi tarafından 
'12 •nan bir istatistiğe göre, 
~ Yılının ilk sekiı ayı içinde 
~~tketimizden mu~ıtelif ya
~I) lbernleketlere 988,008 lira 
ila,:ttinde 130,0500 kilo afyon 
'1a11ç tdilmiştir. Bizden Afyon 
ıaa,11 llıtrnleketlerin baımda Ala-
'~dı~~ bu:unmakta, ondan sonra 
;:' cıc-;'' afyonun miktarına göre 
"ı>~ • Ho'arda, Ingıltere ve 

rıy, gel o'' · edir. 

l' 
8 °laraklaı ı ı altında _ 

''i~:k•rköyün Osmaniye karye-
1 lr._feci I· kaıa olm uıtur. 
~···~tde .. huranlardan Erzin
.,,~ .. hak ağa yerden ta• çı--s- yığılan toprak altında 
~ d~e ezilmittir. Hayalı teh-

' ır. 

~ ~- yatında bir carlh 
\ ~&ye tabi Sofra köyünde 
~ Y•tında Mustafa, aynı 
~ liaıanı inek otlatırken k a· 
~lralamıştır. 

\\.~ Macar ~a,vekili 
'~ Macar Başvekili Kont 
k'-l dinlenmek için şehrimi· 
ı~ \Ceği söyleniyordu. Dün 
~~ \ •berlere göre Kont Bet· 
~~ a,yabat tasavvurundan 

l( liği anla$ılmıştır. 

' vergisine itirazlar: 
~~e~ ~O bin istida 
~ ~ ~~·~de teşekkül eden ka
il '~ 'ııaine itirazları tetkik 
d~ ''ı• temyiz komisyonu işleri
~' ~tle çalışmaktadır. Şim
'd'~ ,dır komisyona verilen 
·~~'lid•nm iki bini tetkik 

~ t. 

'" . d ~,~tetenln beraati 
'" ~"'\aı· ~,11~~ 

1~ her çıkan sayısın-
~'"' t~rılınesi kanunen icap 
liJ~ t•~t 1 bir makama, munta-
h_, "'•tb e iönderCJemek sure· 
t,~kt~ '-:t . kanununa muhalif 
''1-i~'c~ .~tıkleri noktasından 
~Y•t 1 .\tlirı Norlor ,. gazetesi 
~F~ '-'lldnr T omasyan ve neı· 
dQll ltt , 1 u Vahan Toşikyan 
lb ••• J.t, ... L tyhine arılan dava J -•ıı.a_ q "'1ll • . • • 
e,~: btr ıkınci ceza mahke-

,'lt. lat kararile netice-
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Komisyonlarda 
-·-·-------······-· .. 

Kontenjan 
işlerimiz 

Muhtelif bankaların da 
fikirleri soruldu! 

Kontenjan meseleleri ve ihra
catımızın arttırılması çarelerj et
rafında iktisat vekaleti tarafın
dan sorulan suallere cevap ha
zırlanması için ticaret odasınca 
teşkil edilen komisyonlar diln 
vazifelerini bitirmişlerdir. 

Kopıisyonların hazırladıklan 
raporlar bugün toplanacak olan 
ticaret odası idare meclisinde 
miiıakere edilecek ve oda mec
lisine sevk edilece~ tir. Oda 
meclisi umllmİ h~yeti Çarşamba 
günü toplanarak bu raporları 
müzakere edecektir. 

1 icaret odası tetkikatı esna
sında şehrimizde bulunan muh
telif bankaların da kontenjan 
meselesi etraf andaki fikirlerini 
sormuştu. Hemen her banka bu 
sualleri büyük bir allka ile kar
şılayarak cevaplarına göndermiş- ' 
tir. 

Altın kaçıran 
tren şefi 

Avrupaya bin Türk altını ka
çırmata teıebbllaten maznun 
tren şefi Marsel efendinin mu
hakemu;ne, dün İstanbul üçüncü 
ceza mahkemesinde devam olun-
muıtur. 

Polis müôür muavini Hüsnü 
Beyle polis Cemal efendi şahit 
olarak dinlenildikten sonra, mu-
hakemenin tahkikat safhası bit
miı, müddei umumilik, altın ka· 
çakçılığına teşebbüsü sabit gör-
müş, ceza islemiıtir. Cumartesiye 
müdafaa yapal-•k.. il.,.., ,,...i
tecektir. 

Sürücüler ve arabaları 
Şehir içinde dolatan yük ara

balarından çoğunun numara pla· 
kaları şekilsiz ve okunmaz bir 
halde olduğu ve ehliyetnamesiz 
sürücüler tarafından idare edil
diği ve bu yüzden kazalar oldu· 
ğu g6rülüyor. . 

Numaraları okunmayak dere· 
cede plika taııyan arabaların 
işlemesine müsade edilmemesi 
hakkmda belediye tubalerine 
emir verilmiştir. 

Muhtelif memleket
lerde zeytin 

Ticaret odası mahtelif memle
ketlerde bu seneki zeytin mah
sulu hakkında malumat topla
mıştır. Yunanistanda bu seneki 
mabıul geçen seneden yüzde 
11 fazla, Portekiz zayıf, Ceza· 
yirde l<uraklık dolayısile mahsul 
l-ozulmuş, Suriye ve Filistinde 
az, Italyada fazladır. 

Memleketimizin bu seneki 
zeytin mahsulü iıe iyidir. Bu 
sene bir çok memleketlerde 
mahsul az olduğu için zeytinle· 
rımmo hariçte fazla müşteri 
bulacağı tahmin edilmektedir. 

Alemdar ve Sultançifliği 

Kartal kazasına tabi Alemdar 
ve Sultançifliği nahiyelerinin 
Üsküdar kazasına raptedildiği 
Dahiliye veklletinde Vi ayet ve 
Belediyeye bildirilmiıtir. 

KUMAR 
Oynarken yakalanan 

KUMARBAZLAR 

.• Kumarhaneci Rahmi Madam Çamo 

- - . 
Abdullah Çonto Şarl Cemal 

Zabıta bir kere daha kumar· 
hazlarla sıkı bir mücadeleye gi
rişmiştir. Hergün birçok kahve
lerde, geceleri Beyoilunun dar 
sokaklarındaki apartmanlarda 
cürmü meşbutlar· yaparak ku
marbazları yakalamaktadır. On 
beş gün zarfında üç büyük ku
marhane basılmıştır. 
Meşhur kumarbazlardan Rah

minin evi de basılanlar arasında· 
dır. Rahmi son günlerde Hava 
sokağındaki kumarhanesini Bur
sa sokağında 3 numaralı Benli 
Aptullahın evine nakletmişti. Bir 
kaç gece evvel ansızın bu eve 
girilerek baıta Rahmi olmak ü
zere Mitbat oğlu Vedat, Hurıit 
oğlu Mehmet, Kigork, AptulJab 
oğlu ·ı alat, T oba oğlu Panayot, 
Ismail ojlu Cemal. Sotlrl oj'la 
&ıaMt, Şarf, Andon, Çonto ve 
madam Çamo rolet oynarlarken 
yakalanmışlardır. Kumarbazlar 
dün haklarındaki tahkikat biti
rilerek adliyeye teslim edilmiş· 
lerd:r. 

lzmir havalisinde •..................................• 
•• 
Uzüm 
fiatları 

Bu sene ihracat geçen sene· 
den daha fazla olmuıtur 
Bu yıl, lzmir mıntakasıoda 

Ozüm ve incir mahsulü geçen 
yıla nazaran daha fazla olmuı 
ve mühim bir kısmı yabancı 
memleketlere ihraç edilmiştir. 

Harici ticaret ofisi tarafından 
tanzim edilen bir istatistiğe göre 
teşrinievvel sonuna kadar lzmir 
borsasında 38 milyon 17 bin kilo 
üzüm satılmış!ır. Bn satış mevsi
minde üzüm fiatleri 8 ile 40 
kuruı arasında değişmiştir. Ge
çen sene ayni zaman zarfında 
Uzüm satışı 13 milyon 211 bin 

kilodur. 
Fiatlar 30 ile 65 kurut ara-

sında idi. Bu seneki üzüm mah· 
sulünden teırinievvel sonuna ka· 
dar 29 milyon 313 bin kilosu 
yabancı memleketlere ihraç edil· 
mittir. Bu sene üzüm ihracatında 
16 milyon kiloluk bir fazla gö
rülmüıtür. En fazla ihracat yap
tığımız memleketlerin batında 
lngiltere ve Almanya, ltalya 
gelmektedir. 

Bu sene teşrinievvel sonuna 
kadar lzmir borsasında satılan 
incirin miktarı 12 milyon 572 
bin kilodur. 

Fiatlar 4 ile 25 kuruş arasın
dadır. Geçen seneki incir satı· 
şımız 12 milyon 685 bin kilo, 
fiatlar 7 • 40 kuruıtu. Bu seneki 
incir ihracatımız 11 milyon 920 
bin kilodur. 

AJoabda batan kayık 

Meyvaboş iskeleıinden yilkle
diği sebzeyi Maltepeye götür
mek le olan Mustafamn sandalı' 
akıntıya kapılarak Haydarpaşa 
açıklarında devrilmiş batmış, san
dalcı Alman bandıralı Kamara 
vapuru tarafından kurtarılmıştır. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::=:::::::::---::::=:.-=---=--= 

istikraz, Terkos,elektrik, 
tütün işleri 

Eski Reji müdürünün Ankaradaki 
ziyaretinin bu işlerle alakası var mı? 

Eski reji direktörü M. Weit'io 
yanında Paris bankası mümessili 
M. Barbier ve hukuk müşaviri 
M. Salem olduğu halde Anka- ' 
raya gittiğini ve evvelki gün 
şehrimize döndUğünü yazmıştık. 

Franıızlarla son zamanlarda 
yapılan anlaşmalarda~ ıonra vu· 
kubulan bu ziyaret b:r çok tef
sirlere yol açmış, ortaya muhte-
lif rivayetlerin çıkmasına vesile 
teşkil etmişti. Evvelce k&ydetti
ğimiz bu rivayetlere göre, M. 
Weil Ankarada tülünlerimizio 
Türkiyeden başka memleketler
de satış imtiyazını almak için 
hükumet adamlarımızla temas· 
larda bulunmuf, bir imtiyaza 
mukabil batti mali bir istikraz 
bile teklif etmiştir. ikinci bir 
rivayet de M. Veil'in terkos şir· 
keti imtiyazının elektrik şirketine 
devri için hü~ üm :t nezdinde 
bazı teşebbüslerde buiuoduğ'u 
ve bazı teklifler ileri sürdüğü 
yolundadır. 

Hükümetimiz tarafından idare 
edilmiye başlanmadan evvel 
memleketimizde tütün inhisarını 
işleten reji jeoeral şirketinin 
direktörü olan M. Weil'in n.ıem· 
leketimizde iş yapan tramvay, 
elektrik, tünel, reji, Ereğli kö· 
mür vesaire gibi ona yakın 
ecnebi şirketle, idare mecliı1i 
re:si veya aıası ve hissedar sı· 
fatile, alakası vardır. Bunun 
için her sene başında bu şir
ketlerin hissedar heyeti içtima
ında bulunmak üzere memleke

timize gelir. 
Elektrik ıirketinin idare mec-

lisi reisi olan M. W eil dün 
elektrik şirketinde yapılan bir 
toplantıya riyaset ediyordu. Bir 
mnharririmiz bu toplantı esna· 
sında kendisine müracaat ede
rek yukarıya da kaydettiğimiz 
rivayetler etrafında malumat 
iıtem'ştir. 

M. Weil bu ıayialarıo tama-

Savıfa !J 
,__.... ...... _. .................................... .. 
I. ... ~.~-~-~.~~.~.~ .. ~.!.!~.!.~.-

Milletler cemiyetinin 
haatalığı 

ltalya /Jaşı:ekili 1'1 .• Wusolini ıon 

(Turin) nutkunda "ltalya Akvam cc-

miyetinden çıkmıyacaktır. Bilhassa 
cemiyetin ağır surette hasta olduğu 

bu zamanda onun baş ucundan aynl· 

mıyacaktır.,, demiş, fakat hastanın 

iyileşip iyileşmiyeceği hakkında bir 
söz söyle111('nıiştir. Acaba .ili. JJlusolini 

bu noktada süküt etmekle "nasıl ol· 
sa hastalık ülüm ile neticelenecek, / .. 

talya bu ölüme sebep olmasın,, nu de-
mek istemiştir?. 

Cuma ile Pazarı birle§• 
tiremez miyiz t 

Tatili pazara mı, naklctmeli, yok· 
sa cuma tatilini mi bütün bütün kal-
dırnıalı?. 

Dört beş senedenberi bir türlü hal· 
ledilemiyen bu meseleden bahseden 

bir za? şu teklifte bulunuyor: Sene· 
başı olan Kanunusaninin birinci günü,, 

;le ikinci gününe lıususi birer iıi111 

vererek o haf tanın günleri. arasındar& 

çıkarılırsa cuma günü, pazar günü ile 
birleımiş olur; ondan sonra Türkler. 

cuma tatilini Avrupalılann pazar. gü• 
nünde yapmış, meıele de gayet basit 

bir şekilde lıalledilmiş olur. Nasıl, bu• 
teklif mantıki değil mi?. 

iki taraf için de bakb 
dava olur mu ? 

Almanlar Bolşevikliğe karşı müdcı

f aa etmek için sildhlnacağız, diyor· 
lar. Fransızlar ise hayır, bizden inti

kam almak için lıazırlanacakauuz, di· 
ye cevap veriyorlar. Bolşevikliğe karşı 
müdafaa tedbiri almak Fransızlara 

karşı bir gün intikam harbine girmek 
için bir mani olmıyacağma göre lıcrn 

Almanlara, lıem de Fransızlara hak 
vermek doğru değil midir?. 

·----·llllllllllllEll-•ı ·== ihmal etmeyiniz. 

1 S inci ilk mektep taleb!al 

15 inci ilk mektep taleb'5i 
dün vilayeti ziyaret etmit, muh
telif daireleri dolaşmııtar. Ken· 
dilerine lazım gelen malumat ve· 
rimiştir. 

Tababeti akliye köngresl 
toplanıyor 

Türk Tababeti Akliye ve Asa· 
biye cemiyeti 1932 kongresi bu
gün saat onda Bakırköy Emrazı 
Akliye ve Asabiye h11tanesinde 
toplanacaktır. __ ..., __ 

Orman yangını 
Giresun, 5 (A.A) - Çaldağı 

ve Şemail ormanlarında yangın 
çıkmıştır. Vilayetçe icap eden 
tedbirler alınmıştır. Çaldağı mın
takası yangını askeri müfre
zenin yardımile söndürülmiiftür. 
Şemail mıntakasındaki yangının 
da slSndürülmesine çalışılmakta· 
dır. 

:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::~ 

mile asılsız olduğunu, Ankarada 
ne tütün satışı, ne terkosua 
elektrik şirketine devri, ne de 
istikraz meselelerile meşgul ol
madığını söylemiş ve hükumet 
merke:zimizde alakadar bulundu
ğu şirketler in cari işlerile uğraş
tığını bu arada baıı hükumet 
adamlarımıza tamamile bir neza
ket ziyareti mahiyetinde ziyaret
ler yaptığını ilave etmiştir. 

Terkos şirketi direktörü M. 
Castelneau da terkosun elektrik 
"şirlıetine devri için yapıldığı SÖy• 
·ıenilen teıebbüslerden malumata 
ol:nadıianı biJdirmiıtir. 



Sayıfa 4 VAKiT 

Bir cahilin kabahati 
f Rnnunsıu~ 

Bir Bulp;ar Ga;::,etesinin llayranbğı ...... _ ...................................................... _____ __.. --··-··························-·······--············ ... ·····-
Simitci Mehmet ve başka~ 

sının nüfus tezkeresi 
Bir canavar 

Yaratan adam 
\. Istanbula geliyor 

iki Büyük Adalll 
Gazi ile Musolini 

Tezkeresi olmadığından başkasının 
tezkeresile ismini Şevket göstermiş •• 

Bu hafta bütün lstanbul halkı 

MELEK 
sinemasının salonunu kahkaha 

Bu büyük adamların zekaları, ces · J 
leri,iradeleri bu parlak neticeleri 11eP 

Kim tahmin edebilirdi ~ 
tısadi bünyesi itibarile So ~ t 
leşmiye en müsait bir _ıe~" 
bi görünen ve içtiınaı 'o;'_ 
ta eşiğine gelen ltalya. 1 d• V 
gibi kısa bir zaman zarfıo . ~ 
si millisi t:n salim hale getır 
bugünkü ltalyıı olacak?. b8I 

Mehmet, Şevket olmak iste· 
yioce, mahkemeye verilmiı ! 

Istaobul ikinci ceza mahkeme
sinde dün bu dav<ıya bakıldı. 

Mehmet, genç bir simitçidir. 
Adı Mehmet olduğu halde niçin 
Şevket olmak istemi~ ? Niçin ve 
nasıl? 

Kendisi, mahkemede, reis Hi
mit Beyin iiUaline karşı, evvela 
fU cevabı veriyor : 

- Efendim, ben Küçülıpaıar
da bir fmnda çalışıyordum. Ora
da:a çıkarken, malım olarak ne 
varsa, aldım. Eu arada nüfus ka
ğıdım da vardı tabii ... onu da alıp 
cebime koydum. 

-Sonra?. Kullandığın bu cebi· 
ne koyduğun nüfus ldi~ıdımıdır? 

- öyle ya! 
- iyi ama, bu nüfus kAğıdı 

una ait değilmiş ki. fşte onun 
için mahkemeye geliyorsu11. Sen 
Mehmetsin değil mi? 

- Evet! 
- Peki, üzerinde Şevh et ismi 

yazılı nüfus kağıdını nasıl o!u
yor da "benimdir,, diye göstcıi
yorsuo? , 

- Şimdi göstermiyorum. Yal
nız birdefa ... 

- Ne ise işte, bir defa gös
termekte kafi. Hiç başkasının 

nüfus kağıdı benimsenir mi? 
- Ben bilmiyordum ki... 
- Neyi?.. Bunun suç olduğu-

nu mu? 
- Yok, orada Şevket yazılı 

olduğunu bilmiyordum! 
- Bu nüfus kağıdı, başka bir 

Mebmede aittir de ' iıim isime 
benzer., :zannile mi hareket eltin? 

- Yok, ben bu nüfus kağıdı· 
nın benim nüfus kiQ-ıdım o1ma· 
dığını bilmiyordum. · 

0

Meğer baş· 
kaıınınmıt da ben benim san
mışım! 

- Nasıl olur? 
- Yanlışlıkla! 
- Senin okuyup yazman yok 

mu? 
- Yok, ya 1 işte yanbtlık da 

buradan çıkıyor r 
Evveli kendisini bu yolda 

müdafaaya girişen simitçi Meh
met, yaptığ'ı işe dair devamla 
surette lakırdı söylerken, bir
denbire şöyle dedi: 

- Yeni girdiğim fırında, be
yanname verilecekti. Usta, nüfus 
kAğıdımı isedi. Bu kağıdı gös
terdim. Bir de baktı ki orada 
benim ismim yazılı değil r 
"Yahu, dedi, sen, Mehmet 
miıio, Şevket mi ?,, Onun üze· 
rine ben durakladım. Usta 
"Burada Şevket yazıyor?,, dedi. 
Beni işimden çıkarır, aç kalmm 
diye korktum. "işte orada yazıl
dığı gibi ben Şnketim.,, demi· 
ye mecbur oldum. 

- Demek başkasının nufus 
klğıdıoı bu suretle benimsedin? 
Mehmet olduğun halde Şevket 
olmak istedin l 

Şimitç.i mehmet sustu ve yut
kunarak önüne baktı. 

- Şu halde, orada ne yaııh 
olduğunu bildiğin halde nufus 
kAğıdımn sahibimiıin gibi dav
randın? 

Mehmet, baıile lastik etti : 
işimden çıkarır, diye kork· 

tum. Ondan 1 

- Niçin? ismin ne tesiri var? fırt.nalan ile r;mlatan Sofyd, 5 ( A. A. ) - Balkan 
ustan sana iş vermiş. AdJD ha J E A N M U R A T - ;ı muhabiri mahsusumuz bildiriyor: 
Şevket o' sun, ha Mehmet ı A N N A B E L L A Çankof fırkasından ıneb'uı Pa-

Simiiçi, başmı salladı: nm temsıı i n. u bteşemlerı li ef, Demokratiçeski Zgovor ga-

OTOMOBILDE 
zetuinde neırettiği bir baş mn-

- Hayır. Mehmet deıeydim, kalede, memleketi idare eden 
işlen çıkarırdı! • d• siyasi r :calin şahsi ahlak ve na-

- Neden? Yoksa senin aabı- iZ ıvaç musl(arhkJarıoın ehemmiyeti nok-
kan filan mı var? (Paris • Mediteranee) ta sı üzerinde ısrar ettikten son-

- f-layır, öyle bir §eyim yok. ten, neşeli ve gülünçlü filmini ra diyor ki: 
Şimdiye kadar biç ceza yeme- görme!c için koşuyorlar. " Mustafa Ktmal ve Musolini, 
dim. ilaveten: Anlrnrada Cumhuriyet kendi memleketlerinde, milletle-

- Madam ki öyledir, ası l is- Bayramı ve Iran hariciye na- ıinin ruhlarında büyük ihtilaller 
· · 1 zan F urugi Hanın hmet ve d ıı· b k ti mını söy eyioce, seni niçin işten uyan ıran, mı ı are e er yap· 

çıkarsın? Klzım Patalarla, Tevfik Rüş- tılar ve inhitat halinde olan dev-
- Çükü benim nüfus kağı · tü Beyle mülilcatları letler haline koydular. Eu büyük 

dım, kaybolc'u . Nüfus kağıtsız \. intibaatı ıl milli kahramanlar, kendi mem· 
da i~e ::.lma1, işte tutma7latl .----------••_•_•_•_•_• leketlerinde iktidarı elterine al· 

- Kııybettinse, yenisini çıkart- 1 Matbaamıza gelen eserler 1 madan eyveJ, kim düşünebilirdi 
hrırdınf ki, hars noktaırndao o kadar 

Simitçi Mehmet, reis böy le ' Yeni Kllltür geri kalmış Türkiye ve dini ta-
ceyince, bir düsüDdü ve ıonra Gençler tarafmdan neşredile.1 assabun o derece işlemiş olduğu 
~öyle söyledi: · "Yeni Küttür" gazetes;nin ikinci Türk milleti, bu kadar az vakit-

- Doğru, ama oldu bir keıe sayısı çı k tı. Hümmah bir faali- le eslıi eşya nizamının zincirle-
işte ı yetle çalışan ve on beş günde rini heriün kıran böyJe geniş ve 

Müddeiuı:Lumi Kamil Bey, "ıkw bir yeni istidatların yeni e~erleri yüksek bir inkişafa u&nyacak?,. 
rarHede sabit.... hareketi 357 ile na zarı d ikkati celbeden bu Türk ün bugün Latin harflerile 

'k oku} up, yazacağı ve bütün hak. 
l·Dci ma'~deye u\•g n d d" gençlı ~azetesini okuyucuları-

"' ' u """ e 1
' mıza tavsiye eder:z. lardan mahrum bir esirden baş-

Mabkeme heyeti, o maddeye ka birşey o!mıyan Türk kadını-
göre üç gün hapfs cezası verdi E. G. M. nın müsavi vatandaş vaziyetine 
ve evvelce mahkümiyeti bu'un· Eyüp G ençler Mahfıli ad :ı on çıkanlabileceğini kim düşünebi-

ı-liç fUphe yok ki, bıl tıef 
adamlarm zekaları, cesare. 
enerjileri ve irade kuvvetle;\, 
parlak neticeleri ...erdi. ~' 
bu meziyetltr yanında 0 

bi ıhassa yüksek fazilet 'b 
inuskirhkları ıahsi ve • klı 
ahlaklarının temizliğidir kt 
dilerini mütemadiyen yO I 
mekte ve milletlerinin kalt 
de, şefler için zaruri olaP 
muhabbet ve imanı sai1•111 

maktadır. . 
Şahsi ahl&kları sayeıiode I 

ettikleri yüksek makaınlatı 
0 

lan asla bozmadı. Memurları 
istedikleri şeylerde hiç ınii" 
bala~ı olmıyan bu devlet • 
tarı, kendi nefislerine karf1 

müsamahalı değildirler. 
Hususi hayatın bu s 

kendiJerioi feragatin en Y ... 
haddine eriştirmekle ve itlj 
seciyedir ki, onları büyüJtıO 
d ir. mıyan simitçinin cezasıoı teciJ bet günde bir çıkan bir mec- lirdi ? 

etti. mua neşredilmiştir. Mecmuanın ----------------------
Reis Hamit Bey, kararı bildir- ilk sayısını gördük. lstanbulun z ld k b ~ ~:~~~~sonra, kendisine nasihat bir köşesinde kendi kendilerine ongu a ta ir bayrB"" 
- DoğTu a6zdeo, c!oğru itlen çalışan bu gençlerin vücude ge- . ___ - ------

ayrılma, Mehmet! Ayrılan zararla tirdiklcri es : rler dikkate layıktır. Bı.zde ma:len 1=o··mu'' ru''nu·· keşfede, 
çıkar. Bak, cezana bu seferlik içerisinde güzel ıiirler, makale- U K J 
çektirmiyoruz, affettik. SakıEn bir ~~;e v:~:ı:iz.Okuyucularımıza tav- UZUD l\1ehmet namına bayram hazJtl~ 
daha böyle şey yapma. ğer, .J 
bet sene zarfında başka bir suç Havacılık ve •por ,., 

H 
Zonguldak, 5 (A.A) - Türki- l kitabeler olacaktır. Bahçe, I 

i•lersen, bu çektı"rmedı·g· ı'mı"z ce· avacıhk ve spor mecmuası- d d k ·ık d f k ı• ,. B ye e ma en ömürü ı e a ve cadde büyü meraıitıı ".J 

Zayı da o suçun cezasile birlikte om yeni çıkan 2 ir.ci sayısında b d 103 l l E · ı· · J k ,V", 
d

. ı. ·ı k k un an yı evve reg ınıa aca tır. Biltnn mülhakat,. 
çekerıin ! ye ı "ı ometre yü se ten para-

ıutla yere ınen Alman kızına Köseağzı mevkiinde keşfeden Mehmet klSmür bayramıoa 

Mısırdaki "Millet 
Evi,, 

Son posta ile gelen Mısır ga
zetelerinin verdiği malumata gö
re Mısrın büyük lideri merhum 
zağlul P,. nın "Millet Evi,, ün
vanile tanılan ve Mısır milliyet
perverlerinin toplanma yeri olan 
konak, başvekil Sıtkı Pş. nm 
Zağlul Pş. haremine gönderdiği 

bir mektupla kapatılmışlar. 
Zağlul Pş. nm irtihalinden son

ra onun zevcesi Safiye H. zev
cinin konağım eskisi gibi Mısır 
milliyetperverlerinin içtimaına 
tahsis etmişti. Bunlar burada 
toplanıyor, müzakerelerini bura
da yapıyor ve kararlarım burada 
veriyorlardı. 

Sı~k~ P~. , Safiye Hanıma gön· 
derdıiı bır mektupta kendisinin 
bundan böyle konağı ancak şah
si bir ikametglh olarak kullana
cağını ve burada siyasi içtimalar 
aktiae müsaade etmemeıi lazım 
geldiğini ihtar etmiştir. 

Kahirede çıkan 11Elbelağ11 ga- ; 
• 

zetesinin verdiği malumata göre 1 
Zağlul Pş. nıo haremi, başvekile ~ .. 
verdiği ceva}:lta, ihtarı reddetmiş , 
ve Millet Evinin kapanmıyacağı- 1 

nı söylemiştir. j 
Bu hadise, son zamanlarda ı 

mutedil, mfifrit iki hizbe ayrılan 
Veft fırkasının azasını birleşmi
ye sevketmit bulunuyor. 

HllkOmetin bu vaziyet karşı
ıında tutacağı yol henilz malum 
değildir. 

ait güzel resimlerle, (Cenevre Uzun Mehmet namına Halkevi edecektir. İ 
ile istihıa) (Çanakkale) (Dünya tarafından keşif tarihi olan 3 l Ereğlide bir heyet, UzuO 
bnvacılık hadiseleri) (Kara Ali ikinci teşrin salı günü yapılacak medin köyü olan Kestane' 
pehlivan) gibi alaka ile okuna- ihtifal haz:ırlıklarma hararetle yüne gidip ailesini ziyaret/} 
cak yazılar vardır. devam edilmdktedir. O gün bü- cektir. Gece, şehir sioedl1) 

, tün memleket donatılacak ve zengin bir müsamere verf 

~ORSA 
5. T. sanı 1932 
Nukut (Salış) 

--~---- ---
Kuruş Kuruş 

20 t. Frl\nstz 171 . Şllln AY, 28-

ı Sterllıı 7()11- 1 Pezeta 17-

1 Dola r 21 1,50 1 Mark 50-

ı :Golotl 24-
ı Pense 32-

20 Ley 25-

20 Urct 21 7-

20 t. Belçika 117-

20 DrahmJ 27,- ıo Dinar 67 -
:?O İsviçre 823- ı Çervoneı;: -
20 Leva 28.- ı Altın '12 1,-

1 Florin 85- ı Mecidiye 37,50 
20 Kuron Çek 124_ , ı Banknot 239_ 

- Çek flatlar1 (~sa. 16) ~ 

Parla 
Lontıra 

.. e• York 
MllAno 
Br"1<seı 

AUna 
Cenevre 
Soty 

ıterdam 

12.03 .,1 ; 

697 - Viyana 
0 .4440 ·~t 

9.25- Berlln 
3.397 5 Varşovıı 

82 40i'S :-w. t< 
2.4~25 ~Ukreş 

t.6.9250 Belgrat 
t. 1775 :.roskovr 

Esham 

:5 .92~ 
402 
5 7S~4 
1.9970 
4.2012 
3.MIJ3 

81104 
3 4.8882 

1083 2 

-- - - --- -
' ~anknsı 
Ana •u 
Reji 
r;•-. Heyrlye 
Tramvay 
U. Sigorta 
- montl 

tı.75 
2.1.60 
4,85 
1450 
8,10 

122 
2350 

ı' :kos 
<,.."lmcnto Ar. 
Onyon Dcy. 
Şar'< Dey. 
Italya 
Şark m. ceza 
Telefon 

28-
7,90 
2190 

250 
2-

235 

istıkr11zlar Tat. v ıller 
lı.t. dahllJ 99 --,-Elelttrik 
Şark O.yollan !'i,25 I rramvay 
D.Muvahhfde 5'3.50

1 
TUncl 

GUmrUklcr 5,60 Rıhtım 

4 9 
l fl, 50 
19,90 

Saydf m:ıhl 4,20 \ nadolu 1 35,95 
Bağdat 4,50 Anadolu 11 35,95 

- 1 A. MUmes!llit 38. Askeriye 

büyük tezahürat yapılacaktır. nutuklar söylenecektir. J, 
Belediye yeni açtığı bir parka, lstanbulda da Ticaret o',•1 

Uzun Mehmet bahçesi ve yeni da bir ihtifal yapılacaktı': ~ 
bir caddeye, Uzun Mehmet cad- ikinci teşrinin sah gecefl~fİ -~ 
desi ismini vermiştir. 21,30 da lstanbul sanayi~ 

Bahçeye uzun Mehmedin bir müderris Refık Bey, ~ 
abidesi dikilecektir. Abidede kö- radyosu vasıtasile kömllr b'( 
mür keşfine . ve Gaıi Hazretleri- tarihi ve Uzun Mehmet b•~ 
nin Zonguldağı teşriflerine ait bir konfer c; ns ~-~;~·~:k;i~· A 

ıllllDUIH!Hlllllmııt ... llllllllllllllllllllllll --11Htt:11111111111ınııonııııwııH1111t111lllDtnıaDllDUI~ 
•

..................................................... Terkos ~· rketı· ve bı·r •' . .................................................. ~-

~~ Göz yaşı ar 1 ~I vergisi iddia•• JI' 
·· .. T erkos şirketinin, erk~oı"~ 
~~ Etem izzet U birisi vasıtasile aldıi• "'' 1, ~ 
:: Son neılin en kuvvetli eseri, :ı t'f•f>· At :: :ı kömüril imtiyazından iı ' ·b ev 
g Etem izzet beyin son yazdığı ij derken mukavelede ta•'1 t 

1
,f 

H roman, Bir kaç sıOne kadar il' c' ~ 
fi kitap halinde çıkıyor.. i. len miktardan fazla ibr• ·~ 
• ··--·--··· .. ··----···----· tığı ve bu fazla ihracat 

1 

... ıı' ..................... _ ..................... - ... - tihlak vergisi vermediği ; f 
verginin 90 bin lira tuttu 11p1~ 
Junda vilayete bir ibb~~IO'e~tf 
mışhr. ihbar tetkik e 

1 diJİ' 
TAKViM 

Pazar Pazartesi 
6 T.sanl 7 T.sanl 
6 Recep 7 Recep 

GUn doğ'uşu 6,37 6,88 
GUn uat~ı 17,00 16,59 
Snbah namazı 6,11 6,11 
Öğle namazı 11,58 ıt,58 

lkindJ namazı 14,4?. 14,4 1 
Akoam namazı ı7,00 16,59 
Yataı namazı 18,34 18,33 
lmsak 4,56 4,57 
Yılm geçen 1 295 296 

rnoıert J 
Yılm kalan 

' 69 gUnlerl J 
68 

• • -1er ,,1 
dir. Şirketse bu vergıyı 

1 
~· r 

kb z:Jar • elinde bulunan ına u dO 
edecek mevkide bultıd 
söylemektedir. 

Kilçükpa ıarda k Uçlllı 1 1, 
Küçükpazarda Mebı:ııet 11 

Ô · eviodell · " 
sokaj'ıoda merın edell tr 
gın çıkmış, sirayet etlll 

dürülmüştür. 



~eşrinisani 1932 

[Şfenks konuştu! 
Mau • T rıce de Cobra'nın Son Romanı : 1 S 

•ır,;: b~lba .~eni bir aşk istediği 1 - Yirmi beş yaşındayım. 
hoı~ 1~ t~~~·~ ~seri olarak onun - Ben on bir yaş daha buyü-
ki ~d~ıttıgı ıçın Kan şehrinde- ğüm; epeyce değil mi?. 
a \... uften İstif d t . 1 "Gar B a e e mştı. şte - Yakında binbaşı olacaksı-
~ 'ııt. aşkası da olsa koklan· e nız. 

AJLlfı, }'en bu çiçeği koparırdı. - lht:.mal.. Umurumda değil. .. 
le ltııa il çabuack düşmesi sehve- Bir sükiit batadı .. Dışarıda, rüz 
~ llııı olduğunu gösteri;ordu. gar çelik pencere kapaklarını gı-
ı. tte§li ruh d • d ~· .. 
~tela\' ~ k u aıma egıştırı- cırdatıyordu. Robertı ceketh-:1!ı 
Yord,, anı eyiflerden zevk ah- cebinden çıkardığı piposunu ya-

lı vaş yavaş dolduruyordu. 
l 
''fllır 1 l tıııd ernasının mavi kubbesi 

l'ddııı'' uyuyan Nilin aynasına 
klttıet~r. aksettiği saatte melez 
Sl~k ının esrner teni altında daha 
tıı. ceyelan ettiğine şüphe yok-

8u 
•inde ~~n~.aıkı eskisinin harebe-
~or uyumu, olacaktı. Çark dö
~ •• Hatıranın göz yaşarım· 
it.. Yerele . .. 1 
..,.il nia" Yenı guneş ere tapı • 

S .ranın rakıı .. 

~~ek neye?. Ağlamak niçin?. 
it.,-. ln Piç kalan gönlü vahşi 
~. ~nlara, vefasızlığın pençesi
~ll t •kançlığın dişlerine, şüphe
~?. •rnaklarına neye kaptırma-

Cene k apı vuruldu. 
...._ Ne var?. 

...._ 'Yüzbaşım, çay hazır .• 

- Beni pek şen bir menfa ur
kadaşı bulmu§ olmamalısınız , 
Nicholson? inzivayı severim. Be
ni mazur görün .. 

- Ben de. Esasen. sizi rahatsız 
etmiyorum, sanırım. Öyle de3il ., 
mı .• 

- Kat'iyyen ! izinden yeni dön 
düğünüz için yanızhk size biraz 
güç gelir .. 

- Evet .. Beş hafta oluyor .. iz
nimin büyük bir kısmını Mısırda 
geçirdim .. Gidip eğlenmek istiyo· 
yordum, amma Kahire de pek f e

ne değil •. 
- Orada çok kadın maceraları 

geçirdiniz mi?. 

Roberts, mülazimin "hayır!,, 

deyişinden bu mevzu üzerinde 
fazla açılmak istemediğini anla
dı ... 'Pek· 

~ ı .. 
'1.,~ . ttı birdenbire silkindi .. E- - Oooo ! Aşklarınızı filler gi-
~ rınin sesi onu acı, belki de bi gizli tutuyorsunuz. 
ler-e~~.düşüncelerden ayırmıştı .. - Hayır, onları kendime sak-
Ilı~ "'lt~ etti. Çayını odasında yal- hyorum. 
1\ u/ ıçecek, yoksa öğleden son· - Şaka ediyorum, Nicholson, 
~.tünlük bir teftiıten dönen böyle alınmayın .. 
ti~"'~ Nicholsonun yanına mı - Alındığım yok, yüzbaşım .. 
b~\ıi?. ~ •L. - Haydi, canım ıize takıldım. 'i --tam muavini ile çekinil- H&si fifeM~lm dokünunca 'anla
~ lb laıüınkün olmıyan alelade 
~avere hiç de ittihasını aç-
4.,) la beraber kendisini zorla-

eıaı k d , e o asının yolunu tuttu. 

, 8onsuvar, Nicholson .. 

~ . llonsuvar, yüzbaıım.. Bir 

,~r misiniz?. 

~?. lf,y, hay .• Teftiş nasıl geç-

L'-4 
"1ıit l'lzaaız .. AdetaHyde Park-
~ ~ezinti .. Y almz ağaçlar ek
' ırga toz kaldırmıya ha,-

):' hiz dönmü§ bulunduk. 

..__1tlına şiddetlendi, duyu-
"llıunuz?. 

~t~et .. Hatta lambayı yaka
~ h~Jutar ortalığı karartıyor. 
t\\i hıraz daha sertleşirse dağ 
~._:de Hazreti Süleymamn 
'-.' •ılacak; Dantenin kulağı 
,. Bu gece cinler kıyameti 
le,~ lar. Hayber geçitile bu
~~'da bütün ölenlerin tıyf-

~ 'et ederlerse ayin çok 

d·' ~olur. 
--~ ikaten cehennemi bir 
d il ~atıyoruz, Nicholson ! in-
'• it... ~11 n burada sivri sinek ka

"''laıet· 
t 'ı~ ı yok •• 
'· !l·il· de de böyleydi, yüzba-

lt • • 
~ ~~ •ınız ya, o zaman hiz-
~ "'ı. elci İtalyan ceneralı 
h~~ her biri kalesinin biı· 
~ .. ~ı· ' d.. . . .:"11 l)ı .' ort ıdam sehpasıle 
tJc.i 1 ~dare ediyordu. Rüzgara 
'-tı, ~ a'allanan haydutlar hiç 

'',~Lordu. Biraz reçel alır 
' t~" oqbaıım?. 

r-.' b 'l, letekk·· d · "ç "ltıa ~ ur e erwı .. 
~'eli b 1111z ülkeyi severim .. 

~la~' ura~~ ~izmet ediyo
~ı b~ mıllııınde hizmete 
~ , •on 

"-liıj r... Jandola karaga-
' >.t._-•lle ~ . 

.,, ~0'-w •Cl. 

rh daha pek 3enç-

şılan cildiniz pek hassas .. Geçen 
gün, hakemliğini yaptığım şu gü
lünç kaçırma davası münasebeti
le, bir kadının mukadderatı mev
zuu bahsolunca gülünemiyeceğini 
ciddiyetle .aylU~ v.-. 
aşkı ciddi mi telakki ediyorsu-

nuz?. 

Mülazim sarışın başını kaldır
dı ve, bakışında sonsuz bir iman 
parıltısile, kelimeleri teker teker 
telaffuz ederek cevap verdi: 

- Evet, pek ciddi .. 

- Daha gençsiniz!. Otuz beşi 
geçince, siz de hayatın sertlikleri
le, hüaranlarile tanışırsınız. Baş· 
kaları gibi siz de bir iki kere ka· 
derin sillelerini yersiniz. Şimdiye 
kadar yalnız gülümseyişlere, ilti
fatlara rastladınız, sanırım. Ben 
de siz yaşta iken sizin gibi idim. 
Sonra bir çok şeyler öğrendim .... 
Zaten her aşk hülyası sonunda 
gönülde bir yara izi bırakır .. Ni
hayet alışır, sert bir kılıç darbesi 
yeyince bir kere sallanır, sonra 
gülersiniz. Anladınız mı, Nichol
son?. Bo!una acı çektiğinizie gü
lersiniz!.. Aşkı ciddiye almak .. Ne 
saf dillik! .. Bunu bütün arkadatlar 
gibi.. Hayalperest fikirlerinize, 
boş ümitlerinize rağmen, ileride 
göreceksinz .. Kadınlar size fikir 
değiştirtecekler.. Bir akşam, ta
hayyül ettiğiniz mahluka rastlıya
caksımz. içinizden: "horra ! işte 
aşk ... ,, diyeceksiniz. Efsaneler di
yarıne değil, sevgililerin ebediyet 
için buluşmıya söz verdikleri cen 
net yoluna çıkacaksınız; fakat bu 
ebediyetin altı gün, altı hafta ve
ya iki sene sürdüğünü çabucak 
göreceksiniz.. O zaman kadının 
deniz gibi oynak olduğunu ve aş
kı ciddiye alanların körlüklerini 
anlamış olacaksınız!. 

(Devamı var) 

VAKiT 

Japonyada 
Şehri karanlıkta 
bırakarak suikast 
yapacaklardı! 

To!<yo, 5 (A.A) - To!<yo'da 
bugün tevkif edilen kimseler, 
şehri karan!ıkta bırakmak ve 
bu vaziyetten tevellüt edecek 
kargaşahk esnasında bazı kim
se!eri ö dürmek için elektrik 
fabrikalarını tahrip maksadile 
yapdmış gizli bir fesat tertiba
tına dahil o:malda zan altına 

alınmışlardır. 

Tevkif edilenler arasında 
"Müstakil Gençler" teşkilatı 
azasmdan da 6 kişi vardır. 
Zabıta, bu fesat tertibatını or
taya çıkardığını iddia etmek
tedir. 

Berlinde ölüler 
ve yaralılar var 
Berlin, S (A. A.) - Nakliyat 

grevinin neticesi 4 ölü ile bir 
çok yarala göstermektedir. Grev
ciler tarafından tramvay rayları 
üzerine bir takım manialar kon
ması yüzünden bu gece bazı 
hadiseler olmuştur. 

Grevcilerin tahribat y2pmala· 
rı muhtemel o'an mabaUeree 
po!is devriyeleri dolaşmaktadır. 
Şimdiye kadar takriben :lOO kişi 
tevkif edilmiştir. 

• Saat 18 de grev hala devam 
ediyordu. 20, 30 kadar tramvay 
arabası, polıs muhafazası alhn· 
da işlemektedir. 

Vaıiyei gayet vahim oddolun· 
maktadır. Nizam ve intizam aü
ratle iade o'.unaft'adıgı takdirde 
örfi idare - i zanno· 
lunmaktacar. 

Amerllrac.'a içki ya•ağı kanu
nunun tadili ihtimali 

Nevyork, 5 (A.A) - ispirtolu 
içkilerin !\merikada satllmasını 
meneden Volstead kanunu, gü
nün birinde Amerikan kongresi 
tarafından tadil edilecek· olursa 
yapılacak bu d~ğişikliğin yalnız 
Amerikan şarapları hakkında 
tatbik edilecegini gazeteler yaz
maktarlır. Eu suretle logiliz ve 
Amerikan biralarının Fraıısız ve 
Italyan şaraplarının satılması 

hakkındaki yasağın tatbikine de
vam olunacaktır. 

Bir Japon heyeti, 
Rusyada 

Mskova, 5 ( A. A) - Cenev
re'ye si!abları bırakma konfe
ransının gitmekte olan Japon 
heyeti murahhasası, dün Mosko· 
va'ya gelmiş ve istasyonda M. 
Litvinof ve Karahan tarafından 
selamlanmıştır. Heyet, M. Mat
suko'nun riyasetindedir. 

Mos!<ova, 5 (A.A) - Matsuko 
şerefine Japon sefaretinde bir 
resmi kabul yapılmış ve M. Li.t
vinof, Karahan, sefirler heyeti, 
Rus ve ecnebi matbuat mümes
silleri iştirak etm'şlerdir. 

Yugoslavya kraliçesi 

Prague, 5 (A.A) - Volf ajan

sından: 
Karlsbad'a gitmekte olan Yu· 

goslavya kraliçesi, dün öğleden 
sonra Prague'a uğramış, şehir 
dahilinde dolaşmış, sonra yoluna 
devam etmiıtir. 

Savıta 5 

Elli sene içinde üç 
perdelik tarih 

T'iiıkiv<>deki ennenileı dtin nrısddı r Bugün 
ıw hrıldedİI? J ann ne olacrıktu İ' 

Sazendeler saz çalarlar, şarkı 

çağırırlardı. Babamın da bulun· 
maz bir sesi vardı. Bütün vila
yetle sesi ~öhret kazanmıştı. 
Kendi kendine gaıel yapar, suzi
naktan b!r makamla devletin ve 
milletin saadetini terennüm eder-
di. Mecliste bu'unanlar kah ağ· 
lıyarak, kah gülerek saatlerce 
onu dinlerlerdi. Vakit a~şam 

olunca hukes şen ve şatır bay· 
vanlarına biner, ev!erine giderdi 

Bizim bir zaman Necatı B. is-
minde bir kaymakamımız vardı. 
Çok adil bir adamdı. lç'dyi de 
biraz çokca severdi. Babam da 
öyle idi. ikisi bir evden yetişme 
kardeş idiler. Akşam misafirler 
gittikten sonra kaymakam cuma 
günleri bizde kalırdı. Gece'eri 
geç vakitlere kadar otururlar, 
sohbet ederlerdi. Bir gün hem 
konuıuyorlar , hem içiyorlardı, 
ikııi arasında ıöyle bir muhave· 
re cereyan ettiğini gördüm: 

Kaymakam - Allabıoı sever
sen Hacı (babamın ismi yoktu. 
Hacı ağa derlerdi.) bugünkü ka
rarlar haksız olmadı mı? 

- Neyi söylemek istiyorsun? 
- Canım işte şu Hüseyin ve 

Kapu (Kaspar) ağaların meselesi. 
- E.. Bunda ne varmış hah· 

sızlık (haksızlık) ? 
- Allah Allah.. Hak kapıda 

iken lbrabimin (bu da idare ba
sından) ısrarına karşı sen ağaya 
nasıl bak ve:-din? 

- Heygidi adam bey. Ya ne 
yapacaktım? Kapu'ya mı hak ,ve-
recektim? 

- Adalet bunu icap etmez 
mi? 

- Sen bana kar1tma. Ben ne 
yaptatımı pekAIA iyi bilirim. O
tuz senedir ben kih meclisi ida
rede bulundum, kih mahkeme 
işlerinde çalıştım. Senin gibi bu· 
rada on tane kaymakam gör· 
düm, geçirdim. sen daha genç
sin. Bizleri iyi anlı yamazsın. 

- lyiya. izah et bakayım. Bu 
işin sırrı nedir? 

- ~ak sana söyliyeyim. Ben 
bin kerre buradaki Ermeni aha
liye tenbih etmişimdir. "Türklerle 
aranızda bir meselenİ'f. olursa 
mahkemeye gelmeyiniz Tiirkler 
haksız olsa da sizi haksız çıka
rırım. Onlar bu ıehirde azlıktır
lar, kalplerini kuamam. F edakir
hk sizde kalsa ne olur? Hatta 
hiç çalışmasalar da idarelerini 
siz lemin etseniz neniz eksilir? 
Biz ekmeği bunlar yüzünden yi· 
yoruz. ,, derim. 

• • • 
Şimdi bu defterin bu sahife

sini kapayalım. Bir de öbilr tara
fına bakalım: 

Bahsettiğim lbrabim bey (bu-
na lbo bey derlerdi. ) Tıpkı ba
bam vaziyetinde idi. Zengin idi. 
Şehrin ahalisi tarafından kendi-
sine baba denilirdi. Babamla 
gece gündüz beraberdi. Hafta 
içerisinde her akşam ya o biıe 
gelirdi, yahut babam onlara gi
derdi. Her i!;isi o kadar birbir· 
)erile kafadardı. 

lbrahim beyin bir oğlu vardı. 
Adı Hasandı. Hasan benim ya
tımda ve deu arkadaşımdı. Sa
zan o'urdu ki tebdili hava için 
sekiz, oo gün bize gelirdi. Biz
de yatardı. Sazan da ben onla
rın ev.ne ıiderdim. Bir gen lb
rahim beyin evine gitmittim. O
gün pazardı. Ogün lbrahim be
yin evinde verilen bir ziyafet 
bitmiıti. Misafirler de gitmiıti. 

Kaymakam ile lbrabim bey yal
nız bir odada konuşuyorlardı. 
Vakit geç olduğundan Hasan 
uyumuştu. Onun ıçin onlara ben 
hizmet edıyordu ıı. Bu suretle 
müka ' eme!erioi pek iyi dinliyor
dum. Aralarında şöyle bir mu
havere geçiyordu: 

Kaymakam - Vallahi ben si-
zin tuttğunuz yola bir türlil akıl 
erdiremıyorum. Senin önüne şi· 
kayetçi bir Ermeni - Türk dava• 
sı ~eldi mi Ermeni haklı çıkar, 
Hacının önüne gene bir dava 
geldi mi o vakit Türk haklı çı

kar. Bu ne hikmettir, Allahını 
sevcıswn? 

- Kaymakam bey, sen daha 
çok gençsin, sen bizim itimize 
karıtma. Y aloıı kendi idarene 
ait işlere bak. Biz ahalimizi ku
zu gibi geçindiririı. Ve ne yap
tıklarını pek iyi biliriz. 

- Nasıl olur camm, bunu niçin 
anlamayayım? Bu yolda muame
leden zarar gören Türk, yahut 
Ermeni size karşı kin bağla
maz mı? 

- een Türkü haksız çıkarırım 
o heman kallcar, hacının evine 
şikayete gider. ikisini birden 
çağırır, dinler barııtırır, fazla 
olarak birbirlerile öpilftürllr. Bun
dan ısonra birbirlerinin hatırlarını 
kırmayacaklarına dair kendileri· 
ne yemin verdirir. Her ikisi de 
bırakır giderler. Erteıi gün Er
meni b::ına gelir. fleode bac,nın 
yaptığı muameleyi yaparım. ikti
za ederse biz zararlı tarafın zi· 
yanını cebimizden bile veririz. 
Eöy1ece bir aile gibi yaşar. gide· 
riz. An!adm mı şimdi kaymakam 
Bey. 

- Oyle ise bize maaf vere
rek buraya niçin günderiyorlar? 

- Ne bileyim ben. 
1(. 4- ••• 

Az'z c:loktor Kasapyan, şimdi 
burada duralım. Bu bahsettiğim 
tarıh 1880 ile 188l arasıdır. Tam 
elli iki sene evvel. O zaman siz 
bu dünyada varmı idiniz, yokmu 
idiniz, bilmiyorum. lıte bu mes
ut tarihten sonradır ki bu mem
lekette (Hınçak) ve (Tatnalc) de
nilen şeytanlar meydana çıktı. 
Mılleti s'yaset fellketine uğrath 
nihayet bu günkü hale getirdi-
ler. Halada bu yolda devam ve
rip gidiyorlar. Bütün bu şeyleri 
yazmaktan maksadım şudur: 

Geçen gün (Vakıt) de çıkan 
makalenizde ş:mdiye kadar takip 
edilen hatta hareketi bırakıp yeni 
bir yol tutmaktan babsediyorsu· 
nuz. Fikrimce buda gene bir 
siyasettir. Halbuki gerek Arşam 
Efendinin, gerek benim maksa-
dımız başkadar. Ermenilik, Rum• 
lu · ve Museviliğin kafalarından 
(Siyaset) kelimesi silinip onun 
yerine (lktısadiyat) kelimesini 
lıoymak, biz yukarıda tasvir et-
tiğim etJi sene evvelki siyasetsiz 
di!vre dönmek iıtiyo1Uz. Çllnkü 
siyaset oğlu siyaset yüzünden 
yandığımızı biliyoruz. Ve diyoruz
ki: "Bundan sonra artık siyaset 
yok,, Türkiyede siyaset birdir. 
Oda 1 ürk siyasetidir. Bizde bu 
siyasete ruhumuz ile bağJamah
yız. Hayatımızı ve akibetimizi 
asrileşm'ş Türk siyaseti ile mnte
fekkirlerine bırakmalıyız. Zanne
derim ki bu kadar söz maksadı· 
mızı tamamile izah etmeye klfi 
gelir. S. Tumacaa 

şON 
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ltlll AFRIKADA llltl 
Canavarlar Peşinde 

-3- Yazan : S. C. 

Bir keçiyi bağlıyarak aslan avlıya
avlandı ! .. cakken keçi 

Daha klübün salonuna girer
ken koca bir aslanla karşılaşıyo
rum. Bu aslan 1905 te öldürülen 
ve içi saman doldurulmuş, hayvan 
cam gözeri ile bana dik dik ba· 
karken: "Nasıl benimle boy öl
ÇÜ§ebilir misin?. der gibi bir va
ziyette di. 

Klüp, azalarına her ~eyi temin 
ediyor •. İyi oda, k:ıniz yemek, 
lngilizçe gazeteler, tenis sahası, 
golf, boks ... İsteyenler, ata bin
mek, tayyare ile uçmak, otomo
bi ile yarıt etmek, kürek çekmek, 
motör ve yelkenli kullanmak, ne
hir ve gölde balık avlanmak ve 
nihayet büyük av yapmak için ne 
lazımsa bulurlar. 
Eğer büyük balık avlemak is

terseniz klübün ticaret memuru 
ite karııır. Size silah, mühimmat, 
otomobil, çadır, utak, zenci av u
§akları velhasıl her ıeyi tedarik e
der. Bunun için ise topu topu .. 
100 bin frank vereceksiniz! .. Ba-

ğe geldik. Çiftlik tek katlı 
lazam bir bina idi. 

ınun-

Telsizi, gramofonu vardı .. Ha
ne sahibi ve snh:besi r.a::il: adar.ı
lardı. Han-e sahibi p3.ml!klarm 
rreçirdiği buhrandan t:ğradığ: k~ . 
deri izillc için vahşi h:ıyvan avı i
le vakit geçiriyordu. 

Çiftliğin ve civarının manza1·:ı.
sı tıpki lngilt~reyi andırıyordu .. 
Her şey İngiliz usulü ü:zere tan
zim cdi1mi,ti. Bir kaç rrün ıonrn 
doıtum bana aslan avına çıkmağ l 

teklif etti. Hem de öyle kolaycn 
idare edilen sürek avı deeil adam 
akıllı bir av .. Koca bıçaklar ta
kındık, ceplerimize fiıekler dol
durduk. Fötr !apkahrrmızı, yü· 
rürken ses çı~:.ırr..uyan ayak kap
larımız velhasılı her !eyimiz ta
mamdı. 

Üstüne c~yalarıınızı yerlettir
diğirniz küçük bir araba ile yola 
çıl:tık. Ve bütün gün yol aldık •. 
Aslanların cok bulundu:Yu bir mm 

~ "' 
na bunu söyledikleri za.:nanda o· takaya doğnı gidiyorduk. 
muz ıilkerek: Ak~ama doğru bir metre yük-

- Bu da bir tey mi?. sekliğinde otlarla dolu bir yayl:ı-
Maamafih bu manafı yapa- ya vardık. Arabayı durdurduk ... 

mazdım. Portsaitten ayrıiırke:ı Hizmetçi civ:ır köye kadar gide
doıt olduğum birlngilizden Kenya rek bir keçi s,.• ., aldı. Bu sırada 
da bulunan bir lngilize bir tavsi- yedik içtik. Keçi gelince hayvan
ye almııtım. Oraya gitmek İsl:i -:ağızı İpinden tutarak otlar ara
yordum. Onun için bu tav:siye il. ... ına daldık. Hayvan zorla yürü
Nairobide kaldığım müddetçe klü- yordu .. Bir ıaat kadar yol aldık .. 
hün temin ettiği rahattan iıtif a- Nihayet iri dallı bir ağacın eteği& 
deyi kafi gördüm. ne vardılc. 

Nairobide kaldığım bir kaç gün Kendimize !lir kulübe yapmıya 
zarfında bir çok şeyler öğren· vaktimiz olmadığından ağaca 
dim. Görülen muhte§em binahırm tırma.nmağa karar verdi!... Ben 
ve otomobillerin paralarının faz- ı çıktL".D. Arkadaşım da keçiyi ağa
lası henüz ödenmemi§. Buhran cm köklerinden birine bağladıh
burada teıirini göstermiı. Bun- tan ıonra arabacıyı köye gönder· 
dan bir kaç ıene evvel burası zevk di ve ağaca tırmıındı. 
ve ahenk içinde iken timdi garip Dnlların üzerine güzelce yer • 
bir durgunluk ıehri · isıilaya bat· leştik .. Ben iyi bir yer bulmııt u
lamıfh. Velhaııl istikbali metkiik zanmıttım. Ba~ımı dayayacak ve 
bir memleket.. ayaklarımı yerle~tirccek yer bile 

Bir gün doıtum -avcılar ça- vardı. 
buk doıt bulurlar- Dino ile ko· Bekliyeceğimiz ve ilk gelen as-
nuıuyorduk, tiki.yet ettim: lanı vuracağımız için esas~n yas· 

- Pazar günü bir bara girdim. lanmıya da lüzum yoktu. 
Viıki vermedier .. Hükiimet men- Aslnanın gec;llcmiyeceği mu-
netmif.. hakkaktı. Çünkü zavallı keçi kor-

- istemesinin usulünü bilmi- kuıundan var kuvvetile meleyor -
yorıunuz da ondan... du. 

- Fakat... Doğruıu böyle av pek hoıuma 
- Geliniz beraber gidelim. gitmiyor.. Fakat bir defa kabul 
Bara gittik, garsona seslendim: etmittim. Yalnız k~inin meleme-
- Garson iki viski soda.. ıi kalbimi deliyordu. 
- Maalesef mösyö, bugün pa- Ay parlıyor, dalların arasın-

zardır. dan ıüzülen ışıklar bizi okııyor-
Doıluma baktım, omuz silkti ve du. Ah! Şu zavallı keçi, clur~n-

garsona dedi ki: dan meliyerek belayı üstüne da-
- Boy .. Mister Gordon odasın- vet etmeıe .• 

da iıe ıöyleyiniz .. Doıtu Cim gel- Arkad&§ımla konuımıyordum • 
Cli, bir arkdatile beraber onu bek- Bir söz bile aöylememeğe karar 
liyor. vermiştik, bekliyorduk. Bilmem 

Az sonra iri yarı bir delikanlı nasıl oldu. Uyuya kalmışım. Ya-
geldi. Masamıza yaklaıarak: mmda:ı bir ıey süzülerek küt di-

- Boy ... Üç viski ıoda ! Dedi. ye yere düttü. Korku ile bağır-
Viıkiler gelmez mi?. d ım. Kemiklerimin acısı bana i-
Cim bana anlatb: kinci bir of, çıkarttı. Arkada§ım 
- Azizim biz yabancıyız. Gor- olduğu tünekten: 

don otelin sahibi sıfatile burada - Ne oluyor?. 
oturuyor. Adamın misafirine bir Diye se:slendi. Sesinden onu11 
fey ikram etmesine de karıtamaz- ı da uykudan uyandığı anla~ılıyor-
lar ya?. du. Yere düıen tüf eğim imif .. Ar-

- 5 - J kadaıım eğilince: 
Artık büyük avlar mevsimi gel- - Eyvah keçi .. 

mitti •• Bir trene atlıyarak Kenya Dedi. ilk ıözlerinden bir şey 
yolunu tuttum. Yüksek dağlar a- anlıyamadım. Sonradan dikkate
raaından pamuk tarlaları içinden dince keçinin aslan tarafından 
geçtikten aonra nihayet bir çiftli· kapılmıı olduğunu anladım.. Ye-

VAKiT 

Diri diri 
Haydutların yaktığı 

•• uç memur 
• To!tyo, 5 ( A. A. ) - Gece 

yansından biraz sonra bir takım 
süvari haydutlar, cenubi Maçu· 
rinin mühim b"r iıtasyonu o!ao 
Dupingkai istasyonunw zaptet· 
m şler, ateşe vermiş'er ve istns· 

} on şefi ile iki memuru öldür· 
n:üş'etdir. 

o :ger 5 memur da alev:er 
iç"nde yaumışlardır. 

Da"ren'e g.tn::ekte o'an mar· 
şandiz treni, l:.u sırada mezl\ ür 
istas} ondan geçmiş ve s :: rntini 
artırarak yağma edilmekten kur· 
tu!rr.uştur. 

Iraktaki kabine 
buhranı 

B.:ğdat, ( Hususi ) - Irak 
ba~vekiii Nuri S3İt Paıa is~ifa
r.arr.es=ni kral Fa}sal Hc:zretle
r;ne takdim elmiş, istifaname 
kabul o:unmuştur. Nuri Sait Pa· 
şa istifonanıcsinde 1930 martın
da iliin elliği intihabat progra
mım ikmal ve ifa ettiği için ka· 
bines:n:n i~t fanamesini verdiii· 
ni söyiemi~t ı r. Kral Faysal lıabi
ne ~ulıranımn iza!e!:ine k.:dar 
Nuri Sait P2şanın işi başında 
ka!m2sını İslemİfiir. Eu.-ıuo ~ze
rine Nuri Paşa vaz:fesine de
vam etmiş VP. 2 teşrinisanide 

toplanan Irak mec!isi ile karşı
lnşrr.ışhr. Meclisi açan Kral Fay· 
sal irat ctt;ği iflitah nutkunda 
lrakı~ ıon on sene!ik tarihini 
icmal ederek lrakın bu on sene 
ncl\ces:ndc istiktA!inc sahip ol
duğunu söyliyerek lng:ltere kra
lma ve lngiltcre bükümetine gös· 
terdikleri yardımdan c!o~ayı te
şekkür etmiş. fakat kabine buh· 
ram c!o!avısilc hü~i'ımetin yeni 
prgramından bahsetmemişt i r. 

En b uvvetli tahminlere ~öre 
başvel<illiğin Yasin Haşimi Paşa 
tarafmdan derubde o!unması, 

sabık başveldl Nuri Sait Paşar.ın 
har:ciye nazarlıf.ına yapmasıdır. 

Alman Reis!cümhuruua 
mektup 

Berfin, 5 (A.A) - Gazetele· 
r:n verdikleri haberlere göre 
Pıuya başvekili M. Eraun, Al
man Reis"cümhuruna bir mektup 
göndermiştir. Mareşal Hioden
l:urg, l::u mektu\::.u aldığım ve 
tetkik edilmek üzre başvekil M. 
von Papene verdiğini M. Brauna 
bildirmiştir. 

ltalyada geniş mik
yasta af ilA nı 

Roa, Sm (A A) - Faşizm ida
resi aleyhinde yapılan cürüm ve 
cinayetler hakkında geniş bir af 
ilimna da'r olan lrnrarn ~menin 

metni, r.azırlar meclisi tarafın· 

dan tasvip edilmiştir. 
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re indik. Biribirimize hem utana
rak hem de fena fena bakıyor
duk. Artık orada itimiz kdma
mııtı. 

Dört kilometre mesafede du
ran otcmobile doğru yürüdük .. 
Eğer bu sefer bir aslana tesadüf 
etsek halimiz dl!.!Dandı. Berket 
venin böyle bir tesadüfe uğrama· 
dan otomobile vardık ve çiftliğin 
yolunu tuttuk. 

( Devanu var) 

Yarın Almanyad 
intihabat yapılacaktı 

En kuvvetti tahmin, hu intihapta 
gurupunun zarara uğramasıdır 

Almanya yeni intihabat arife· 
sindedir. Yarın Almanyanın her 
tarafında Rayiştag in~ihabatı ya
pılacal<tır. Geçen temmuzu, 31 
r inde yapJl::ın intibaba!ta bütün 
dünya Nazi!erin k ~ :anmalarına 

bekliyor du. Eugiin'. ii umumi ka
naat, l::ur u ı a ',s inedir. N:ız ı! eriıı 

kaybedecekleri mu'ınk:c:ık sayıla· 

yor. Y rın yapıl c:ı c :ı c intihal-atın 

neticesi ha!do:lC:a kal'ı b:r hü
kfı:n verme'< nıümki:n c!eğildir. 

Geçen temmuzda Alman)•ada 
herkes, Hitlerin ve Hitler gru· 
pur.un sJr 'at le iJerlen.ekte o:du
~unu görüyor, onun i leı !emesi 
için çalışıyordu. Eugün aym ha· 
vabiş ve hararetten eser kalma
mış gibidir: 

Hıtler srupum.:n bu ba'e g:rif
tar o' m<:sınııı bir çok ~ebepleri 

vardır. 

Cenetal Ş · layşerin hükümete 
geçmesinden evvel, Alm&mlann 
bütün i:midi Mitlerde idi. Komo
nistlerden başka bütün gayri 
memnunlar Bitlerin etrafenda 
top!anıyorladı. Hit'er, henüz 
hükümete g:rrneyen yegan\; li
derdi. Onun için hiç bir kimse 
onun hal<kmd:ı kat'i bir hüküm 

kat, bfitün bu ümitler,_,. 
mliş gibidir. Mooarşiıtlet 
Her Hitfere inanmıyorlar. 
hiç bir taht hem Hitlet• 

' d 
Hoben1o"ar çıkacak 
geniş değıldir. Çıftçile! 
üm di kes nemi şlerdir. f 
!arda heyec.tnlarındaD 
m·ş:erd i r. Esnaflar ile el 
r inın itimadı sarsılmıştır. 
için Nazilerin intihabatt• 
zararlara uğrıyacakları 

o 'unuyor, ve Nazilerden 
larm ya sağa, ya so!a r• 
cekleri anlatılıyor. 

Umidi susılıı:ıyao ye 
siyct Her Hıtlerdir. Yedi 
14 milyon kişilik bir f 
cuda getiren He: Hit:ett 
intibabatta milletin ek 
teır:ıil edecek kadar re1 
ğma kanidir. 

intihabatın neticesi bu 
sarsacak o ursa, o zamaO 
grupu, b2f1<a fok1larla 
rak bir kovalisyon vücud• 
mek ga~·esini güdecek •8 

malki (Fon Papen·Ş!ayşer) 
pile an!aş:ıcakbr. Bundao 
merkez f .rkası ilec!e ao 
ihtimali de mevcuttur. 

Bu itibarla AlmanyaoıO 
vermiyordu. D:ğer liderler ise inlibabattan ~onra, A'meD 
hükümele geçıni;ı, fakat v:ıitleri- yetperverleri, Nazi:er ve 
ni yerine ~etirme'lliş'erd i . Eunun gn:.plarınm an!aşmalara İ 
neticest, &(;z'er, Hit!ere dil.:i'.m'şti. !On derece kl vvetıid:r. 
Monarş"stier, onun yeni ve sağ· entnn tu ihtimaller rei• 
lam lıtir mon•r~i tes's .. ~ ...... ğine ..ı •• 1. .. ,.a'u.. ı.-,. • .,n ı b 
kanidiler. Şovenler, onu=ı F ran· Bir kaç gün evveJ, Sabık 
sayı ürküteceğine inamyorlardı. kil Eruning'in kabinesiod• 
Miltar'stler onun bütiin Alman· sek bir mevki sahibi oll; 
yayı yeniden nı iis ellab b;r millet zat beyanatta bu!unarak 
haline getireceğine kanidiler. rinisaniden evvel reis 
Çiftçiler onun yüzde 14 yerine burg'a bir hal o"ursa, 
yüzde 4 faize krcdi!er temin vu!rnl;u; mıyacağını ve 
etmesini bekliyorlardı. Büyük senin bir P.oJeıızo'.ern 
senayiciler, onun SJyesioc'.e t.:c- ye yahut intikal t!evrini 
retleri keseı ek mcs~i saatlerini ceye l: adar bir saltanat 
uzatmayı umuyorlardı. Küçük tinin vücude getiri!mesiO 
esnaflar ve el i~çilcr•, or.un iş olaca~mı söylemiştir. Fak 
başına geçer geçmez Almanya- reşal Hindenburg bu in 
dan Yal udi!eri koğara!c bütün h da atlatacak gorun 
işlerini yo:una koyacağına on- onun için daha evvelki · 
lan Yahudilerin rekabetlerin- ler kuvvet kazanıyor. 
den lrnrtaracağana em"ndiler. Eugünkü vaziyet bun 

lşa:zler onuıı kendilerine iş rettir. Eaka'ım l:.id'sat 
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Sof yada tifo salgını 

Sofya. (A.A) - Sofvada şid
detli t ıfo salgını devam etmek
tedir. Mevcut hastaneler, salgı
nm şiddetle hüküm sürdüğü Sof· 
yanın altıncı dairesi halkı sıhhi 
hizmetlerin eksikliğine kar,ı ve 
tamamlanma l arı lüzumunu istiyen 
bir protesto mitingi aktetmişler
dir. 

GC:rülmemiş bir balık 

Velence, 5 (A.A) - Evve'lci 
gün balıkçılar, cinsi meçhul bir 
hayvan öldürmüş!erd r. Hayvanın 
cesedini Valence fakültesi mU· 
derris~eri muayene ve binlerce 
senedenberi Akdenizde nes i 
munl.ariz o:muş telakki edilen 
ve rloncbus denilen bir nevi 
büyük bir fok olcuğunu beyan 
etmişlerdir. 

Muddeiumum baş muavini 

lstanbul muddeiumumiliği Baş 
muav;ni Hikmet Bey, bir ay me· 
zuniyet almıştır. Kendiıine mud
deiumumi muavini Cemil Bey 
ve" ilet etmektedir. 

Asarıatlkaya alt 
bir keşif (,) 

Hildeıbeim (Pruıyad•) 5 
Volff ajansı bi'diri)'or: ""' 

Pelizaeus mi:zeıi t•~' 
idare edilen ve Mısırda · 
polis şehrinde hafriyat 
heyet müze idaresine 
len ikinci bir raporda Jı 

1 
devrine ait bir takılll :;, , 
bulucmuş olan muk•• fJ" 
bakkmda dikkate dater 
vermiştir. da e' 

Bu hafriyat uoallD bilİ' 
zel eser 4üncil A111eıı0P t 

Nofritin birer kaba~1•111:aklı 
bire kabartma tasvır~ ı;o 
miş bir granet parçası ır· ,;t 
başka es~<i Yuoan!ılar:tır• 
kitabe ortaya çıkarıllll 

Şakadan Soor.,• 
• .,. t 

O ık üdarda BabM~bllletl• .Jr 
deFosunda amele k laflrl,r; 
kadaşı Cevdet t•b~et Ce 
kavga etmiıler, Me tır "/ 
kalçasından yarala:• • 
hastaneye yatırallDlf • 
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Mustafa Kemal Çocukları 
Genç J\Tesille Baş başa : 
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~arada ve lstanbulda Cumhuriyeti hararetle kutluladı. 
.~j ,g~gç . b~~m dikkate ~~ık sözleri -

Artist Semiha HJ sahne hayatına 
nasıl atıldığını . anlatıyor 

Bir, iki, üç, dört, bet, altı, ye
' di, sekiz, dokuz evet tam dokuz 

kişiyiz. 

Bir tiyatroya dokuz kişi bir • 
den davetli olur mu? .. işte biz o· 
lanlardanız. Bizim "Çığ,, cı İsmet 
Hüsnü pişkinliği ele alarak ar • 
tist Necati beyden bir kart iste • 
miş. O da vermiş. Biz de bir 
kartla dokuz kişi birden giriyo • 
ruz. Kadıköyünde Süreyya paşa 
tiyatrosunun salonu ağzına kadar 
dolu, ne kadar da operet merak· 
lısı varmış benim gibi, veya bi • 
zim gibi.. 

lstlklll Lisesi lzcllerl cumhuriyet 

bayramını kutlulamıya glderke.~ .. 

Birinci ile ikinci perdenin ara· 
sındaki istirahatten bilistifade 
sahneye girdim. Y alruz gözlerim· 
le tanıdığım fakat tanıımadığım 
Semiha hanımı sahnede arıyor • 
dum. ipek film stüdyosu bir za • 
manlar gazetelere figüran arı • 
yordu. Ne lüzum var. İşte şurada 
otuzdan fazla figüran; dişili er • 
kekli ... Her halde Semiha hamm 
bunlar içersinde olamaz. Acaba 
odasında mı? Her halde.. Şimdi 
kime sormalı? •. 

l{ld k . 
bı,. 1 8y llsesl talebeslndan 

Qurup Gazi ne,keli önUnde 

tiıı~S te§rinievel Türk cümhuriye· 
'tbn .0 nuncu yıl dönümü müna • 
d, et.le nıemleketin her tarafın • 
br ~~azzam tezahürat yapılmı§ • 
te~ ~lhassa en mühim gençlik ha 
lıı • tı olarak bütün Orta Anado-

l2!ciJ • • 
~aj erının Ankarada toplan • 

arı gösterilir. 
l'ol u sene Anka.raya kadar olan 
\tel'i~asrafının maarif tarafmC:an 
ltt A. emesi üzerine bazı mektep 
Gİd tıka.raya gidememi§lerdir. 
"81'\ı enler de 50 - 60 kişilik bir 
l -~ halinde istirak etmek mec-
"lll'ı -
fih }'etinde kalmışlardı. Maama • 
l\~nkarada 800 • 900 izci top· 
\o~f 1f ve resmigeçitte büyük mu· 
ht~ akıyet göstermi~lerdir. Gazi 
)t/~.tleri gençliğin muvaffakı
t\t 1 U:ıerine çok yüksek takdi • 
ıı:ılllil. bulunmuşlar, ve bu seneki 
~i;af f akıyetlerinden dolayı ma· 
t\ !i"'ekili Reşit Galip bey Anka
l\i l bl~evinde bu gençlik kitk,r;. 
~~e tık etmiftir. 

'tk tıhulda resmigeçide bütün yük 
~~I \te orta mektepler iştirak et· 
l,li~~~dir. Orta mektep izcileri, 
~ ~ı lisesi, Galatasaray Davut
\;h f' eyziye izcileri ~eraaime 

\ Ulda iştirak ettiklerinden 
!\~da da oldukça mühim mik -
~ izci görülüyordu. 

~~ 
11hassa İstiklal lisesi tam () ·ı sı e çok muntazam bir şe • 

~ )~1~e çok güzel müzik takımi· 
i,.la~da şiddetle alkışlanarak 
~} ~tır. Sarı lacivertliler doğ • 
0"-d ~im abidesine gelmişler ve 
~tıı t trlektep son sınıf talebesin 
t İto •at bey heyecanlı bir hita -
, at ·t . . 
·~ "'mışhr: 

~,.... teııı . . 1 .. h . b 
""lıtı ~rınıeve cum urıyet ay· 

~~~l • kutlulamak için hepimiz 
llıı enıe . . d l . . 
.ı. )~t rımız en, ev erımızden 
~ı anı k >ıı tı a çı arak buraya koştuk,, 
~ ~tı ltl.ka başlıyan Esat efendi 
~·~il ~!•k cümhuriyet inkılabı • 
ıtı llır t "h . . )-.., e~i . arı çesmı yapmış, şe -

~. ~ .. r f, \> Zın hatırasını taziz et • 
'ili r:/ Cia:ıinin gençliğe hitabe -
·~ ltq C efe llı_uştur. Bundan sonra E-
'll ~il'i ~dı gençliğe hitap etmiş 
~ lt~Clc]~taretle "Milletine senin 
tı 1

1' alllı eratın hür oLmak ve mu· 
i ere, al a~ır. Haydi ya~a ve bol 
t\4~ılal> dıyen büyük ıefin açtığı 
ef,,.. •eferb ı•v• . d b" 

h "l'ı 1 er ıgınm a sız ır 
~,· () du--

1tıde gumuzu, inkılap cep • 
~' eitt~~~ı:z askerler gibi çalış • 

81tni:zi unutmıyalım de -

miştir. 

Şiddetle alkışlanan bu nutuk • 
tan sonra İstiklalliler abideyi se
Jamlamıtlardır. Bunu takiben di
ğer mektepliler abideyi selamla -
mıtlar, buketler bırakmıılardır. 

Ankarada cümhuriyet hayra • 
mmı kutlulamak için toplanan iz 
ciler ateşli hitabelerle cümhuri • 
yet nesli duygularını anlatmışlar· 
dır. 

Ank~~a halkevinde KadıköY. 1i 

Kadiktiy lisesi talebesi namına 
hitabe irat eden ömer e. 

diyen medeniyete, insanlığa ve 
mütemadiyen tabiata hükınetmi -
ye doğru giden bir insan kalaba
lığı ile karşı karııyayım. Dünün 
ufkundaki manzara, bu günün 
toprağın üstünde dolaşan istiklal 
ve hürriyet havası bize bir kaç 
asrın macerasını anlatır. - 29 teş· 
rinievel Türk için orta zaman ta
rihini yıkan, yepyeni devir açan 
bir gündür. Cümhuriyetin ilanı 

bir taraftan müsavi insanlar, hür 
insanlar vatanın kurulduğu gü • 
nü hatırlatıyor, bir taraftan da 
köhne mazinin, bir milleti harap 
etmek için bütün silahlarile mü • 
cebhez olan ilimsiz, zekasız, hür
riyetsiz bir devrin son gününü. 

29 teşrinievele kavuşabilmek 

{ için Türk tarihi büyük hadisele • 
\ ri ve bu büyük hadiselerin hali • 
kını bekledi; çünkü büyük hadi
seler, büyük dehaların elinde can 
lanır. Türk milleti Büyük Musta· 
fa Kemalin dehasında kendini 
buldu. Artık Türk milleti, Türk 
inkılabı, Türkün Gazisi biribirin

' den ayırt edilemiyecek bir halde-

Baktım ilerde üç kişi kafa ka· 
faya vermişler. Kıs, kıs, fıs, fıs, 

bir şeyler konuşuyorlar. Ne ola -
bilir? Ne olacak her halde birin • 
ci perdenin nasıl oynandığı, eser, 
musiki ve saire üzerine.. Kulak 
kabarttım. Evet tam da iyi tahmin 
etmişim. Sakalı üç milimetre ka • 
dar uzamış birisi: 

- Fakat mon§er ben bile hay· 
ret ediyorum. Semihanın muvaf • 
fakıyeti cidden şayanı hayrettir. 
Diyor, yanındaki kara sakallı di· 
ğer biri: 

- Yok böyle söyleme... bey, 
sen eserin muharririsin elbette 
yazarken biraz olsun Semihanın 
karakterini düşünmüşsündür. 

Ha! Demek sakalı iki üç mi • 
limetre kadar uzamış zat eserin 
sahibi .. Mükemmel Semiha hanı • 

; dir. mın odasını öğrenmek şimdi ko • 
Taksim abidesi önUnde hitabe Türkün Gazisi, Türkü kurtar- laylaştı. Yanına giderek kendimi 
irat t:den istikUU llses· tale• mak, cümhuriyeti korumak için takdim ettim. İcap eden beylik 

besinden Esat B. en çetı"n yollara korkmadan atıl- la~ fları so··yled· M S · . ım.. evzuu emı -
sesi son sınıf talebesinden Ömer dı. Her şey bitti dendiği zaman ha hanıma çevirdim: 
bey tarafından irat edilen hitabe· yepyeni bir vatan yepyeni bir mi- - Mümkün olsa da şimdi §U 

yi Mustafa Kemal çocuklarının marile halketti ve cümhuriyeti anda kendisini tebrik etmek şere· 
hislerine canlı bir tercüman te • genç neslinin eline bıraktı. İşte fine nail olsam, dedim. 
lakki ediyoruz. Genç hatip Ömer 29 teşrinievelin manası hudur. - Ondan kolay ne var, mon • 
bey şunları söylemiştir: Arkadaşlar; şer. Geliniz sizinle beraber oda • 

"En büyük bayramımızı kut· Bizler, genç izciler, genç mek- sına gidelim size onu tanıştıra -
lulamak için yurdun bin ~emtin- tepliler bu vedianın öz muhafız • yım. 
den coşkun bir aşkla yollara dü- larıyız, büyük ıstıraplardan son· İçimden, hay a11ah razı olsun, 
şüp buraya geldiniz. Hepinizin ra kazandığımız cümhuriyetin dedim. Merdivenleri tırmandık 
gözlerinde sizi buraya çeken sev- en kıskanç muhafızları bizleriz. sağa saptık, sola saptık, doğru 
ginin parıltısını görüyorum. He Sıcak genç kanları kaldırımlarda gittik. Soldaki kapılardan birinin 
pinizin yüzlerinde çok çekmiş, pıhtılaşmadıkça kimse ona yan önünde durduk. Önümdeki zat 
çok acı duymuş günlerin felake • gözle bakamaz. Bu güzel mefku· kapıyı vurdu ve içeri daldık. Tak 
tini bağrına basmış vatan parça • re gününde burada bunu, bu an • di.m merasimi filan ve filan .. Vi • 
larının büyük hüzünlerden son- dımızı tekrar yada geldik, ateşli yana tarzında operet yaptığından 
ra duyduğu sevinci okuyorum. sevdiğimize bayram hediyesi ola· bahseden muharrir yanımızdan 

Burada hangi semtin çocuğu rak dik başlarımızı ve kalpleri gitmişti. 

var ki, daha on sene evvel kalbi mizi getirdik. Evvela Semiha hanıma eserde 
bayrağa hasr~t çeken esirlerin ----------- ki muvaff akıyetinden bahsettim. 
derdile yanmamıştır. Vatanın Eskişehir Halkevindef Kendisile mülakat yapmak iste • 
hangi köşesi vardır ki düşman a- Eskişehir halkevi temsil şu • j diğimi söyledim: 
kın kollarının nal seslerini duyma besi gençleri, Faruk Nafiz beyin / - Müsaade ederseniz bu gün 
mış, müstevli zabitlerin kılıç şa • "Akın,, isimli eserini temsil ctmi· j kalsın, çok hey~canlıyım .. 
kırtılarını işitmemiştir?.,, ye hazırlanmaktadırlar. Provalal'· - Hayır Semıha hanım müm • 

"Gözlerimi ufuktan toprağa da büyük muvaffakıyet gö.zük - künse bu gün, şimdi yapalım. Mu
çeviriyorum, hür, müstakil, yep - rnektedir. vaffakıyetinizden • mütevellit he 
yeni bir vatan, hakim bir halk, Dekorların itmamından sonra yecan bizim mülakat yapmamı • 
mütemadiyen yürüyen, mütema· temsil halka oynanacaktır. za mani te§kil etmez. 

:;,"" - - -..... --

Semiha H. 

Semiha hanım sadece güldii 
gene elindeki patla ayna kar§ısın-
daki makiyajına devam etmiye 
başladı. Sükut ikrardan gelir. Bi· 
laperva suallerimi sormıya başla• 
dım: 

- Sahneye ne zamandan beri 
çıkıyorsunuz Semiha hanım? 

Güldü .. 

- Siz hakikaten pişkin bir ga 
zetecisiniz sizi tebrik ederim. 

- Teşekkür ederim. 
~ 

- Sahneye şu muhakkak ki, 

ben de herkes gibi bir heve3Je 
çıkmıya hatladım. tık defa Er • 
tuğrul Mulu:in beyin tavassutu i • 
le Darülbedayide oynadım. Tiyat• 
ro mektebinden mezun oluncaya. 

kadar Darülbedayiin bir çok o • 
yunlarmda, hatta ilk türkçe ses • 
li filmde oynadım. 

Hali hazırda konservatu\"'ara 
devam etmekteyim, gayem iyi bir 
operet artisti olmaktır. 

- Son senelerdeki operet sal· 
gını hakkında ne düşünüyo:su • 
nuz? 

- Efendim operet sahnenin en 
müşkül bir kısmıdır. Çünkü o ti• 
yatro ve taganniyi nefsine cemet• 

mektedir. Bir operet artisti evve• 
!emirde bir tiyatro artisti aonra 
ela ~esi müsait olması lazımdır. 

Binaenaleyh, operet salgını tabir 
ettiğimiz bu cereyan operet snlgı• 
nı değil belki operet taslağı sal• 
gımdır ki, bu da çok sürmez, bir 
kaç sene içinde kendi kendine sö· 
ner. 

Operete gelince: Operet biz • 
de oldukça iyi bir maziye malik • 
tir. Bi" 7amanlar l :stanbul opere • 
ti, Sahir opereti ve bunu takiben 

daha birkaç operet heyet!eri cık· 
ınıttı. Fakat hepsi idaresizlik ;Ü . 
zünden ölmüşlerdir. Son seneler. 
de sesli filmin de bulunması hal· 
kı operete biraz daha yakınlaştı· 
rıyor. Operetten çok ümitvarım. 
Grupumuzun bestekarı mösyö 
Karlo Kapuçelli bestelerini şa • 
hıs1arın seslerine göre yapması 
ile operette yeni bir çığır acmış 
oluyor. • 

- Türk artistlerinden kimleri 
beğenirsiniz? 

- Hemen hepsini, hepsinin 
kendilerine mahsus tipleri var • 
dır. isimlerini birer birer zikret • 
n,ek lüzumsuzdur. 

Melih Nazmi 



Sayıfa 8 

-
Maç bugün yapılıyor, Fikret merkez 

muhacim yerinde oynıyacak 

Muhtelit için düşilnült:'n tertip iyidir 

Bugün Bulgar futbolcularile İ· hassasiyetle meseleyi tetkik ede· 
kinci maçımızı yapacağız. Bul· rek ilk kararı tadil etmeyi kabul 
gaı-lar, milli takımlar arasında bir etti .. 

intikam maçı yapılmasını kabul Gene ayni temaslar neticesinde 
etmedikleri için bugün yapılacak bugün sahada yer alacak İstanbul 
maç İstanbul - Sofya maçı ola- m\1htelitinin en kuvvetli ve tec
caktır. rübeli oyunculardan tertibi de 

İstanbul muhteliti nasıl tertip karadaştırıldı. 
edilecektir?. Bu sorgunun ceva- Dün işittiğimize göre bugün ls
bını vermek için, bu takımın ter- tanbul muhtelitinin şu tertibi al
tibi şekli işinin geçirdiği iki gün- ! ması çok kuvvetlidir: 
lük macerayı anlatmak lazımdır. 
Öğrendiğimize göre İstanbul 
mıntaka11 İstanbul namına yep
yeni bir takım çıkartmıya karar 
vermişti. Bu takım şöyle tertip e
dilecekti: 

ilk takım 

Kalede: Kemal - Nuri, müda
faada Sedat, Samih, muavinde 
Aziz, Hasan, Süleyman, muha
cim hattında Şehap, Ali, Hakkı, 
SeJiihattin, Muhteşem. 

Mıntaka şöyle düşünüyordu : 
Bulgarlar kuvvetlidirler. Sofyada 
milli takımı 1-5 yenmişlerdir • 
lstanbul maçında ise (Evvelki 
gün yapılan) iki ihtimal vardır. 
Ya Bulgarlar milli takımımızı ge
ne eskisi gibi mühim bir farkla 
yenecekler ve yahut milli takımı
m tz fevkalade bir oyunla kendile
r: ·enecektir. Milli bir maçı 

ttikten veya kazandıktan 
~ . İstanbul muhtelitinin maçı 
kaybetmesinin büyük bir ehem
miyeti olamıyacaktır. Bunun için 
İstanbul muhtelitinin genç ve tem 
siii maçlara iştirak için içlerinde 
l .. rük ve ateşli hisler duyan di
ğ.:! r sporculardan kurulmasında 

. büyük mahzurlar ol~az. Böyle 
bir takım hatta genç sporcula
rı teşvik noktı:ısından, takımları
mızı yenileştirmek noktasından 
ço faydalı olabilir de .. 

Son tertip 

Kalede: Avni, müdafaada Hüs
nü, Burhan, muavinde Cevat, Ni
hat, Muzaffer, muhacim hattında 
Eşref, Selahattin, Fikret, Hakkı, 
Niyazi. 

Biz bu tertibi, bilhassa Fikre
tin merkez muhacim yerinde oy
natılması fikrini çok iyi bulduk .. 
Zeki Bey oynamadığına, V ehap 
Bey muvaffak olamadığına göre, 
yeni bir merkez muhacim bulma· 
mız lazım geldiğini esasen dün 
yazmıştık. 

Bu müstakbel merkez muhacim 

ması ihtimali çoktur. 

Sonra Muzafferin de fena oyun
larından birisini oynaması ihti· 
mali bizi düşündürmektedir ki 

ıv1ıntaka bu suretle cezri ve bu takdirde cuma günkü manza-
hayli cesurane bir tasavvura gi- ra tekerrür edecek demektir. Be
rişmiş oluyordu. Filhakika böyle reket versin ki bu maçta iki tara
bir hareketin çok faydaları ola- f ın da oyuncu değiştirmek imlca
bilirdi. Yegane itiraz noktası his- nı vardır. Bu tertibin muvaffak 
si bir mahiyette kalıyordu. Böyle olmadığı görülürse Hakkının ye
bir tecrübenin temsili bir maçta rine Leblebi Mehmedi almak, ya
yapılmasmın hoş olmıyacağı dü- hut Mehmedi merkez muhacim, 
§tinülebiliyordu. Selahattini sağ, Fikreti de aoliç 

Mıntakanın bu kararı şayi olur oynatmak gibi tadiller yapmak 

~lmaz bu karara. mu~rız .~~~nl.~- ı pekala kabildir. 
:rın harekete geçtıklerı gornldu.. Muvaffakıyet temenni ediyo-
Bunun içindir ki milli takımların ruz. 
intikam maçı yapacağı, daha son
ra pazar maçının İstanbul - İz

mir muhtelitile Bulgarlar arasın
da yapılacağı sözleri işitilmiye 
başlanıldı. Fakat milli takımların 
cuma. günkü maçı ve maç neticesi 
göriildükten sonra dün sabah va· 
ziyet ve düşünceler başka bir saf
lın.ya girmişti. 

Bulgar takımı yenilemiyecek 
kadnr kuvvetli bir takım olmadı
ğını gösteriyordu. Bu itibarla 
kuvvetli bir takımın yenmesi ih
timali baş gösterivermişti. 

Bunun için pazar günü elimize 
geçecek yeni bir f ırsaltan azami 
istifadeye çalışmak lehimize ola
caktı. l§te dün sabah bu yeni isti
kamet üzerinde mıntaka ile fe
der;uyon arasında yapılan temas
lar bir 1ın!aşma ile neticelendi ve 

mıntaka reisi Orhan Bey yerinde 

A. Sırrı 

ürk-Bulgar revanş 
milli maçı 

İstanbul, 5 (A.A.) - Türhiye 
Fut bol Federasyonundan tebl;ğ 

edilmiştir: 
Türk - Bulgar revanş milli 

maçı 1933 senesinde Sofyada ya
pılacaktır. 9-11-932 pazar gü
nü T<ıksimde karşılaşacak tnkım
hır İstanbul - Sofya muhtelit 
takımları olacaktır. 

Bulgar takımı arzettiği kuvve
te nazaran lstanbulu iyi temsi] e· 
debilecek bir muhtelit takım teş
kili İstanbul mıntakasınca ehem· 
miyetle nazarı itibara alınmt~tır. 

Bugünkü maç 
lstanbul, S (A.A) - İstanbul 

• 
VAKiT 

Kibritci ! 

Stokholm 5 ( A.A ) - İvar 

Kreugar'in mesai arkadaşların
dan ve bir Felemenk şirketinin 

müdürlerinden M. Svin Hule, 
12 ay ağır hizmet cezasına ve 
337,500,000 zarar ve ziyan te
diyesine mahküm olmuştur. 

M, Svin Hule, mahkeme huzu
runda bir çok mevduat şehadet
namelerini tahrif etmiş olduğu
nu itiraf etmiştır. 

Bu şehadetnamelerden birisi 
şirketin 1925 senesinde Leh 
devleti iJe interncıtional Match 
Gorporation arasında akdedilmiş 
olan mukavelenameyi almış ol· 
ciuğunu mübeyyin bulmakta idi. 

Diğer bir şehadetnamenin de 
1925 senesinde ispanya kibrit 
inhisarına müteallık olarak tan· 
zim edilmiş olan mukavelename
nin esas nüıhasıoıo tevdi edilmiş 
olduğuna müteallik olduğu söy
lenmektedir. 

ispanya devletine 200 milyon 
peçeta tevdi edildiğine dair bir 
şehadetname daha vardır. 

1929 tarihli dığer bir şeha

detname de Continental lnves
temant besabma 400 milyon 
frank kıymetinde Fransız esha
mınm tevdi edilmiş olduğuoa 
müteaJliktir. 

Mevkuf müflis banger 

lstanbul, 5 (A.A) - Teşrini
saninin yedinci günü Sovyet it
tihadı ihtiıalinin 15 inci yıl dö
nümüne müsadiftir. Aynı gün, 
Sovyetlerce 5 senelik planın tat
bikinin nihayeti do:ayısiıe de bir 
bayram günü telakki edilmekte
dir. 

Bu münasebetle şehrimizdeki 
Rus jeneral konsoloshanesinde 
5 ten 7 ye kadar bir çay veri
lecek ve bir resmi kabul yapıla
caktır. ............................................................ ............................................................ 
Mıntakası futbol heyetinden : )• 

liğ edilmiştir: 
Bulgar takımının görülen mu· 

sabaka kahiliyetine nazaran Js

tanbul muhtelit takımının evvel
ce kararlaşan şeklinin deği~.mesi 
icabetıniştir. Evvelki tebliğimizle 
çağrılanlara ilveten isimleri aşa

ğıda yazılan oyuncuların pazar 
günü saat dörtte Glatasaray klü
bünde hazır bulunmaları rica olu-
nur. 

Galatasaraydan: Nihat, Bur· 
han, Avni, Mehmet Salim. 

Fener bahçeden: Cevat, Fikret, 
Muzaffer, Niyazi. 

Beşikta§tan: Hüsnü, Eşref, Şe
ref Beyler. 

Takım kaptanı Nihat Beydir. 
Müsabaka hakemi Yugoslavya 

beynelmilel hakemlerinden M. 
Vaail - Yeviçtir. Yan hakemleri 
M. Antonof ve Nuri Beydir. 

Müsabakaya saat 15 te bşlana
caktır. 

MUtercimi : 
Zonguldak mebusu 

Halll 

• 1931 
6 Teşrinisanı 

Bu eski şehir hakkında yeni tetkik, 
ve lzmirin bu hususa dair eserlerı 

lzmir ve harıalisi Asarıcıtika Mu- nüsbalau da tab'ettirilmektel. 
hiplcri Cemiyeti Reisi lzmir rnlisi Bu rehber şimdiye kad•.~ 

bir müzenin yapamadığı b• I 
gunluktadır. Birer nüshası:~ 1 
miyetimizin hususi bir a16 ,( 
müzaheret bekledlği,mutebt 1.., 

Kazım /'aşanın inı:zasile aldığımız bir 
mektupta deniliyor ki: 

Eski medeniyetlerin en coş
kun kaynağı üzerinde l, urulmuş 
olan lzmir ve havalisi asarıatika 
muhipleri cemiyeti geçen sene 
~astırdığı Berğama ve küçük As-
yada ölmiiş şehirler eserlerinden 
sonra bu sene dahili neşriyat 
silsilesine ( lzmir Hakkında Tet
kikat ) ve gittikçe zenğinleşen 
lzmir müzesınin Rehberi Sar ve 
Halikarnas Bodrum eserlerini 
telif ve tercüme suretile ilim ve 
maarife hizmet eylemiştir. iımir 
Hakkında Tetkikat isimli esere 
lzmirin 250 sr:ne evvelki bir 
resminin litoğrafla basılmış nefis 
bir nushası ilave o'unduğu gibi 
lzmirde Roma Tiyatrosu atlı mü
him bir tctkikde kitabın sonuna 
konulmuşter. Her ne kadar iz. 
mir Müzesinin 927 senes"nde b!ı
sılmış bir rehberi varsada o ta
rihtenberi Müze mütemadiyen 
gelen asar ile zenginleşmiş ve 
yeniden tasnif ve tertip edilmiş 
olduğundan yeni bir rehbere ih
tiyaç hasıl olrr. uşlu. Büyük bir 
iizcnme ve ihtimam ile hazırlan
mış olan yeni rehbere ait foto· 
grafilerin çinko klişelerinden 28i 
Herlinde Alman enstitüsünde 16 
adedi Viyana enstitüsünde, üst 
tarafı lstanbulda yaptırılmıştır. 
Türkçe nushalarınm bastırılması 
bitmiş olan rehberin Fransızca 

zetenize nümune o larak ~6"~ 
diğım bu kitaplardan lzınır ır 
kında tetkikat atlı esere z5 ~ 
Sart ve Boc!rum kitabına ııf 
müze rebberine de 75 kll' j,~ 
at konmuştur ki bu fiatlf' /, 
Cemiyetçe yapılan masra ~,tı 
cak karşılıyabilmektedır. t• bır 
ilme hizmet için fedakarlık ifeı: 
lunmak tan çel<İnmiyen ce010,ı1 , 
lzmir hakkında Tetkikat. 0 t fı' 
esere koyduğu fiat malıYe 
tından bile aşağıdır. si"~'; 

M hb . 1 . ınuıe c.,r üze re erı zmır. ·ıe ., e' 
lzmir hakkında TetkıkaMobiPI ~ 
ve Bodrum. a.sarı ~t~ka t pıi'~' 
ri cemiyetının vılayeb .. 0sıJ" p' 
dahilindeki Cemiyet ur ~it1 
ıatılmaktadır. Yakında t 
çı ara da dağıtılac:ık.~ır. &ci ıe"~ 

C · · · .. ürnuıde el 
emıyehmıı on. 1 cniriıı el 

için lzmir Rehberı, 7 ıerİ11dı, 
. . lı caer rs" 

medenıyetın ın c?n nı B•Y V 
olan yeni hafrıyatı ' uk ( ..ı' 
( N ' h ) ve 8urunc ;t:ı'" av.u .os . Alınar! 1 
risa ) Şehirlerınde f ·yat• . ( 

w on ha rı ·rıf Jerinin yaptıgı s re gı t, 
tetkik raporlarını n~~cnhurifefı( 
cektir. lnkı ap ve cu bede iff 
her yerde ve her ce~ r.ıta"'I 

.. b k kaynagı " kıran mu arc ketler 
mize de büyük hare 
miştir. 
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Alsan güreşçilerimiz muzaffer oldu Borsada Osmanlı banka· 
telcııik (Baş tarafı 1 inci sayıfada) Küçük Mustafa bu suretle üç ra· Yarı ağır s Ih 
''ileti~~ Yıpratıcı bir maç oldu kibinin de sırtını yere getiriyor ve Stardüdakis (Yunan), Palkoviç sın 1 soyan arı san 
lllip ldd e •ayı hesabile Saim sikletinin !ampiyonluğunu bihak- (Yugoslav) ikincilik için karşıla§· 

8 edildi. kin kazanıyordu. Kendisile bera-ıuıdan 
1 

)aştılar. 10 dakikada berabere 
lotlt,.) . onra Markoviç (Yu- her antrenör Peter efendi de fev· kaldılar, diğer on dakika oldukça 
~ıllftrl~; Z~~~rias (Yu~an) kalide ve dakikalarca alkışlandı. çetin geçti. Yugoslavın son daki
'~ İl · İkısı de çok serı ve Çünkü Romen güreıçi bihakkin kada gene burnu kanadı. Netice· 
~ k on dakika Yunanh iki Muıtafaya rakipti. · y 1 h b' l k .... ~ t hl'k yı ugos av sav. ı esa ı e azan· 
~ IE:f ı ·~ geçirdi. Birisini Olimpik merasimi dı. 
~) ası e atlattı ve heyetin Yarım ağır müsabakaları da 
t. ~ e .ikinci on dakikada ayak· Filiz siklet bittiği için Olimpik 

•'11'@. ld · · · ld bitti. Birinci Mustafa (Türk), İ· s,,. ı.='I i. ikisi de yorulmuıı.tu. merasz.mı yapı ı. Birine Türk, 
L "" b'l :s' k" · R kinci Palkoviç (Yugoslav), üçün· 
~l) ... ,.' ı e Markovir (Yugos· ıncı omen, üçüncü Yugoslavdı. •• ;:- B ki k cü Stardüdakis (Yunan) dı. Milli 

ıp sayıldı. ayra ar çı h. Türk marşı çalm-
d marşımız betinci defa çalındı. 

O 
ı. 

8 
rta mıklet Galip bayrak alkışlandı. 

ı. llııda11 En hafif 
''ltlzıı sonra Bodo (Romen) Ağır sıklet 
8q L_ er (Yugoslav) kar,ıla•.tılar. Tojar (Romen) ile Zervinis 
~ 1 :s' (Y ) Sıra Balkan güreş şampiyona-

'\' 111111\a1tı Clfnıa da çok zorlu oldu. unan gürettiler. Bu siklette 
he Abb l sının son maçına gelmişti. Çoban 

Sırdı, Q~" bir .galibiyet fırsatı ka- as esasen şampiyon uğu ka· 
"10 d Mehmetle Nagi (Y oguılav) ikin-

i. ... ._ il dakıkalarda iki taraf ta zan ığı için bu iki güerşçi ancak 
~ .. " · i' • ·1 k cilik için kar§ılattılar. Yugoslav 
de y 0Yna.ınağa batladı. Netice- ıkıncı i için kartılaşıyorlardı. 
i~ lld~oalav sayı hesabile galip Romen soğuk kanlı ve mahirdi. çevikti. Mehmet ağır ve faik gö· 

",·' ıldi. Üç kere alkışlandı. Şimşek gibi rünüyordu. Halk gülüyordu. Meh· 
,, L_ h 1 met birinci münasebetsiz mağlu-
~tı~ (Yunan) Nuri (Türk) ve ini areket er yapıyordu. Gü· 
-, ........ ~, blar. Baıı.langıç çok he· reş çok heyecanlı oldu ve Romen biyetini telifi etmeğe niyet etmiş 
"~ .... ı old :s' sayı hesabile galip geldi. Çok al- gibiydi. hasmını adeta ezmek İs· 
·~1 u. Nuri çok alkışlandı. tiyordu ve bir aralık bir kenarda 
aa... ı atıldı fakat Nurı' (27) kıtlandı. Zervinisin bu mısabaka- b 
-"il yendi ile. Fakat hakem kabul et-

Yede y larda hiç talii yoktu. 
.... ,k unanlımn kafasını ka· Bu ıikletin de i!i bittiği için ne- medi. Halk itiraz etti. Güreş tek-
' h •. ttı Ve sırtını yere getirdi. rar baıı.l d Y 1 M h d ""' ar le ı ticeler ilan edildi: Birinci Abbas ~ a 1

• ugos av e me e 'S ~ u i.de bir ıey ve rekor· (Türk) ikinci Tojar (Romen) Ü· karşı aciz halinde idi. Yerde kal-
"4L ~ n dakikalarca alkıttan in· çüncü Zerviniı (Yunan) dı Bu da mayı tercih ediyordu. Nihayet son 
'- d ~ri Üstatlığını göstermek i- merasimle tesbit edildi ve milli dakikalarda Mehmet Yugoılavı 

a. ıka hile beklememiıı.ti. 'k' · d f · · d' Yu 
:s' marıımız çalındı. Abbas fevkala- ı ıncı e a evıre çevıre yen ı. -

a Yarı ağır 
'~el.an sonra Cavacius (Ro
~d de Palkoviç (Yugoılav) 
~y~tılar. Geçen maçta müte· 
' bil burnu kanıyan Yugos· 
~i• llJc Urnunda elan pamuk tıkılı 
l~ dakikada bir yenilme teh
dl t ltlattı. Romen yafça geçkin· 
l~ d,kika 50 ıaniye Yugoıla v 
~~di. 9 uncu dakika pek 
~ lr geçti. Hakem bile bir 
\ç. da yere yatmıf vaziyette 
~İp etmitti. 

l\ ( Udıkis (Yunan) ile Muı· 
~~iirk) kartılattılar. Yunanlı 
~ '1 r yüzlü güreıçilerden biri 
.., __ "-taf a faikti. Muıtaf a bir 
~llıda. yakalayıp attı. Fakat 
S taziyeti vardı. Yunanlı hep 
~ i.l~du. Yunanlı hep müdafaa
~ >tfuıtaf anın hamleleri çok 

L_~ıyordu. Yunanlı kaçtığı 
"lteınden ihtar aldı. ikinci 

de ayakta geçti. Nihayet 
• il 14 dakika altı saniyede 

il sırtını yere getirdi. iki 
'"\'e) Yunanı yere atmıt 
ie bqlamı9tı. Muıtaf a da 

de alkışlandı. 

Aiır 

~ Nagy (Yugoslav) ile 
~Oai (Romen) takip etti. 
ı\r~ ~· ilk defa görüyorduk. 
~~~e bir alqam evvel Çoban 
it ı pek havadan yenen 
,~~ ı. Güret çok ıert ve a· 
lo.~ dı. Ring kenarında bulu-

' ' ~like geçiriyorlardı. Yu
t 'tl..·•r aralık büyük bir tehli-
•i'~llia muvaffak oldu. Yu
t~ ~de birde rakibinin ense
~ ı._Lor, halk gülüyordu. Ne
~eın heyeti bir hayli ko
~~ \'e münakaşadan sonra 
i~it· ~~1l'ı galip ilan etti. Fakat 
~'1r~4'0•~a.vı alkıtladı. Çünkü 
~' bı~iıini tercih etmek 

el de . tGt lllütküldü. 
~ ~~ de~İ t eıten ıonra ikinci devre 
JI '>e ı.,.~ Le, dakika ıonra son 
lif --..landı. 

.~ f? l'ta._ flw..cu devre 
11~ ~ ~tfil• 
ı fi( (l'fi!' (il ız ıikletten batladı ve 

"r~ll) ~0trıen) ile "Mustafa 
tl&L:..~ ~·&f~~lar: Küçük Muı
l ' -

1 ~ureııyordu ve üç 
'-U1ede ıalip ıeldi. 

de alkı§landı. goslav mağlubiyeti kabul etmitti. 
Rakibini öptü, omzunu okşadı. 

Hafif Bu sikletin de birinci Romen, 
Borlovan (Romen) Yusuf Aı· ikincisi Mehmet, üçüncüsü de Yu

lan (Türk) kartılattılar. Bu da fi- goslavdı. Romen milli marşı da i
nal maçı idi. Çok korktuğu- kinci defa çalındı ve bayrağı ıe-
muz bir maçtı. Borlovan imlandı. 

çok çetin bir pehlivandı. ikisi de Fevkalade merasim 
çok asabi idi. Yusuf iki kere bü
yük tehlike ıeçirdi. Bir kere Ro
mene tehlike atlattı. Romen ayni 
oyunu tatbik ediyordu. Yusufun 
kolunda yara vardı. Neticede sayı 
hesabile Romanyalı galip geldi ve 
bu sikletin ıampiyonluğunu ka· 
zandı. 

Bu da merasimle tea'it edildi • 
Birinci Borlovan (Romen) ikinci 
Yusuf (Türk), üçüncü Papadakis 
(Yunan) dı. Romen milli maı·şı 
çalındı. Galip bayrak alkışlandı. 

Yarı orla 

Saim (Türk), Markoviç (Yu
goslav) karıılattılar. Bu da final 
maçıydı. Yugoslav hayli zorlu idi. 
Betinci dakikada Saim rakibini 
savurdu. Yugoslav ring tahtasına 
düştüğü için kolu incindi. Maça 
devam edemedi. Saim hükmen 
galip addedildi. 

Bu siklet te bittiği için neticeler 
ilan edildi. Birinci Saim (Türk), 
ikinci Gimes (Romen), uçuncü 
Markoviç (Yugoslav) dı. Milli 
martımız bir daha çalındı. 

Orta aıklet 

Boda (Romen), Nikas (Yunan) 
kartılattılar. Bu güref üçüncülük 
için yapılıyordu. 

2 dakika 30 saniyede Romen 
galip geldi. 

Bundan sonra bu güretin finali 
yapıldı. Nuri ile Metzner (Yugos· 
lav) kartılattılar. Yugoslav az 
kaldı ilk saniyede yenilecekti. 
Netekim bir saniye sonra yenildi. 
Fakat hakem f avl addetti. Bun· 
dan sonra dakikalar Nurinin Üs· 
tünde ve tiddetli tazyikle geçti. 
Yugoslav çok zorlu idi. Müddet 
bitti. Nuri pek haklı olarak sayı 
heaabile ıalip geldi. 

Bu güreıin de müsabakaları 
bitmitti. Birinci Nuri (Türk), i
kinci Mezner (Yugoslav) , üçüncü 
Bodo (Romen) di. Milli marıımız 
dördüncü defa çalındı 

Saat tam bir buçuktu. Güretler 
bitmiş Türk çocukları 5 birincilik 
2 ikincilik alarak muzaffer olmuş· 
lardı. Büyük merasim batlıyordu. 
Herkes büyük heyecan içindeydi. 
Evvela Balkan martı çalındı ve 
güreıçiler ringa çıktılar. Filiz sik· 
Jetten bAılıyarak karııık ve teker 
teker aıralanmıtlardı. Bir halka 
halinde çaprazlama vaziyette kof 
kola ve elele duruyorlardı. Daki
kalar ulvi bir güzellik halinde a

kıyordu. Mükafat tevziine başla
nıldı. Birinci ve ikinci ve üçüncü
lerin göğüslerine madalyalar ta
lik ediliyor ~ 

Bundan sonra ringe çıkarılan 
Türk çocuklarının hocası Peter 
Efendi tiddctle alkışlandı ve Bal
kan kupası ellerine verildi. 

Birinci Türk takımı 19, ikinci 
Romen 13, üçüncü Yugoslav 7, 
dördüncü Yunan takımı 3 puvan 
almışardı. 

Yunanlı reis güzel bir nutuk 
söyledi. Balk .n güreıçilerini se· 
lamladı. Galibi de mağlubu da al
kıtlıyan halka teşekkür etti ve ay
rı ayrı dört hükUmet için de "ya. 
şaaın,, diye bağırdı ve alkışlandı. 
B··:ıdan sonra Rom~ '· flesi (C · 

isi doktor Manoella da bir nutuk 
söyliyerek Balkanlıların birle~.me 
idealinden bahsetti. Türk federas
yonunu tebrik etti. Misafirperver· 
lik için arzı şükran ve Gazi Hz. 
ile Türk gençlerinin saadetini te
menni etti, şiddetle alkışlandı. 

Üçüncü olarak Y oguslav kafile 
reisi Doktor Pola söz aldı. Göste· 
rilen misafirperverliğe candan tc· 
şekkür etti. Sporun İnsanları bi
ribirlerine yaklaştırmak için yap· 
tığı hizmetten bahisle Balkanlıla· 
rın eski şeyleri tamnmen unuta· 
rak birleşmesini istedi ve alkış-
landı. • 

En sonra bizim federsayon rei· 
si Ahmet Bey bir hitabe ile misa· 
firlere hitap etti. Ufak hataların 

(Baş tarafı 1 inci sayıl amızda) 

daşlarmdan Sarı Ihsan olduğu 
zannedilmektedir. Sarı ihsanın 

resimleri Bursaya gönderilmiş ve 
orada banka memurları haydut
lardan birini sarı ihsana benzet
mişlerdir. 

Sarı ihsanın son günler zar
fmda şehrimizde görünmemesi ve 
Arandığı halde ele geçirilem~-
mesi Sarı ihsanın üzerindeki şüp
heleri kuvvetlendirmektedir. Sarı 
ihsanın Balıkesir civarında oldu
~u anlatıl:nışhr. Eundan başka 
San lhsanm bundan iki sene 
evvel Balıkpazarında bir binanın 
üçüncü katana ipten merdivenle 
girerek kasayı pek mahirane 
kuması ve mahkemede bu vak'-
ayı arkadaşlarına yükletmiyerek 
kendi üzerine alacak kadar cür· 
et gösterm:si de Borsadaki ban-
kayı basan cüretkirlardan biri
nin Sarı Ihsan olduğu kanaa· 
tini kuvvetlendirmektedir. Sarı 
Ihsan o ıaman mıabkemede: 

- Ben böyle küçük iıtler için 
yanıma adam mı alırım? Diye 
öğünmüştü. 

Sarı Ihsan ve bununla sıkı, 
fıkı dost olanlar aranmaktadır. 

Diğer taraftan Osmanlı ban
kasının umumi müfettişlerinden 
M. Bahacb Eursaya ~derek tah
kikata başlamıthr. 

Taharriyat için gelmiıler! •• 

45 dakika ıüren bu soygun 
hakkında yeni malumata göre, 
haydutlar soygunun muvaffaki· 
yetle neticelenmesi için bankama 
tatil zamanını seçmişlerdir. 

Bankanın müdürü M. Alyanak 
Dikencik çiftliği sahibi Hakkı 
beyin bir işini gördürmek için 
beraberce muamelat salonuna 
giderken kapı açılmıı, içeriye 
siyah gözlüklil birısi girmittir. 

M. Alyan•k bu meçhul adamı 
müşteri zannederek: 

- Emriniz? demittir. Haydut 
çok aakin bir tavırla ıormuı: 

- MUdOrünüz kimdir? M. Al
yanak da: 

- Şimdilik benim, asıl müdü-
rümüz yoktur. Ne yapacak11nız? 
Demiştir. Haydut : 

- Buraya tabarriyat için gel-
dim, cevabını verirken arkasma 
dönmüş •e on adım geride bek-
liyen arkadaşına yüksek sesle: 

- Kapıyı kapa! Emrini ver
miıtir. Kapı kapanmış ve arka-
dan sürgülenmiştir. Bu sırada 
Alyanak yanında duran memur 
Riza Ihsan beye Fransızca: 

- Bunlar hayduttur, bankayı 
soyacaklar. Matmazele söyle ; 
emniyet müdüriyetine telefon et
sin. Emrini vermiş ve memur 

bunu matmazele sövlemipe de 
havdutlar ayağa kalkan matma• 
zeli tehdit ederek yerine oturt• 
muşlardır. 

Bundan sonra memarlar bir 
araya toplanmışlar, ufak bir ha• 
reket gösterirleıse derhal 6ldü
rülecekleri kendilerine bildiril· 
mişl ir. 

Kilitli kasa açılamıyor! 

Haydutlardan eli kamalı olan 
memurların yanında kalmış, di· 
ğeri elinde tabancası olduğu hal• 
de veıneye giderek hesap yap· 
makla meşgul bulunan kasadar 
Yusuf beyin göğsüne tabancayı 

dayamış, kasanın gözünde bulu• 
nan 3400 lirayı almıştır. 

Haydut kasanın üst tarafın• 
daki ihtiyat gözü kapalı g6rilii; 
ce kasadardan bu gözün açıl• 
masını istemiş, Yusuf Bey anah• 
tarın müdürde olduğunu s6yle
yince M. Alyanak bunu iti~mİf 
ve derhal bu anahtarları yanın• 
da oturan çiftlik sahibi Hakkı 
Beye gizlice : 

sorarlaraa evi• 
denin! diye 

- Al şunları, 
min anahtarları 
vermiştir. 

Biraz sonra M. Alyanaktan 
anahtarları istemiıler, o da bfa 
anahtarların sabahleyin Gemliğe 
giden birinci müdür Şerif Beyde 
bulunduğunu söylemiştir. 

Tekrar veznedardan ısrarla bu 
gözün anahtarlarinı ıormutlar, 
o da elindeki anahtarları vermİft 
lakin h"ydudun bütün ıayreiİeri ... 
boşa gitmiş, anahtarlarla g6zli 
bir türlü açamamıştır. Halbuki 
burada 100 binliradan fazla para 
bulunuyordu. Haydut bunun 
üzerine kııarak : 

- Yazık, ben Osmanlı ban• 
kasında pek çok para olacağım 
zaıınediyordum. Bayle oldujıınu 
biJıeydim gelmezdim ! bile de-
mit ve: 

- Söyleyin paralar nerede. 
Biz hayatımızla oynıyoruz şaka 
yapmıyoruz, aç şu yukarki gözill 
Sözlerile memuru tekrar tehdit 
etmiştir. 

Bir aralık memurların kesile
cek perdelerle bağlanması mcv• 
ıu bahs olmuş, bu sırada J;an• 
kamn kapısı çalınarak içeriye bir 
müıteri girmiş, bu da memurla· 
rın yanına getirilmiıtir. Bankanın 
kapısı bir kaç kerre daha çalamp 
içeriye memurlardan birisinin 
karısı ile hademe ve iki mfltteri 
girince haydutlar itin sarpa ıar
dığını anlamıtlar ve arkaların• 
daki elbiselerini çıkararak mG• 
dOriyet odasına bırakmıtlar, 
savuıup gitmiılerdir. 
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affını istedi. "Birletme yolunda 1 lerde bul~n~u ve bu güzel ıece de 
esas gayemize doğru yürüdüğü- böylece bıttı. 
müzü son tezahüratla gördüğü· Bütün bu asil gençliği, sporcu
müz için pek mes'uduz,, dedi. Al- larımızı, federasyonu ve güre,çi
kı§landı. Bundan sonra juri aza· lerimizin liyakatli hocası Peter e
sından Bürhanettin Bey de Ah- fendiyi haarretle tebrik ederiz. 

met Bey gibi irticalen bir hitabe Müsabakaların adedi ve 
söyledi. Biraz evvel kazanmak i· dereceler 
çin en son cehtini sarfeden a<ıil 
gençliğin timdi bir çelenk halin
de göründüklerini ve bu çeleıagin 
Balkan ittihadının tahakkukuna 
bir itaret olduğunu söyledi ve hal
~·ı bu sporcu gençliği yaşa!arla 
selimlamağa davet etti. Dört bine 
ıakın halk ya!a diye haykırdı. 

Nihayet dört bayrak çaprazla
ma birlettirildi. Balkan marşı ça
lındı. Himayeietfal cemiyeti reisi 
bir hitabe söyledi, F. reisi Cevdet 
Kerim Bey çok hissi bir hitabe 
ile Balkan güreşlerini bitirdi ve 
gelecek sene için Bulgar ve Arna
vut sporcularını da ıampiyonluk 
maçlannda ıörmek için temenni· 

Her takımın yaptığı müsaba· 
ka adedine göre neticeler şöy
ledir: 

Türk takımı - 18 müsabaka 
16 galibiyet (yedisi sayı hesabile) 
2 mağlübiyet ( birisi sayı hesa· 
bile) 19 puan. 

Romen takımı - 18 müsaba
ka, ~ l galibiyet ( dördü sayı 
hesabıle ) 7 magliıbiyet (dördü 
sayı hesabile) 13 puvan. 

Yugoslav takımı - 17 müsa• 
baka 5 galibiyet (dördü sayı 
hesabilt:) 12 mağlubiyet (Yediıi 
sayı heıabile ) 7 puvan. 

Yunan ~akımı-15 müsabaka 
2 galibiyet ( ikisi de sayı besa· 
bile) 13 matlabiyet (Beti UJI 
heaabiJe) 3 puna. 



Sayda 10 VAKiT 

HlkAye Hiç olmazsa bir kart .• Çewinnı 
fa. BILMEC!zl Kış göründü ya •• 

Oldukça ya§lı fakat gençliği • 
ni henüa muhafaza ettiği vücudu· 

. nun balık etinden biraz fazlaya 
kaçmıt olmasına rağmen ahengin 
den belli olan, siyahlar giyinmif, 
sadeliii içinde tık bir kadın 
"Löbon,, dan içeri girdi, gözleri 
ile bot bir mua aradı, buldu, gi· 
dip oturdu, bir sütlü kahve umar 
ladı. 

Kadımn oturduğu masanın 
karıınnda, ihtiyar, cılız, 11ıka bir 
adam, ıazeteıinin üstünden bu 
kadına bakıyor, ve: 

- Bu kadını taıuyacaimı, a • 
ma, nereden? 

Diye düfiinüyordu. Bir müd • 
det ıonra habrladı, fırsabm kol· 
ladı, ve bir aralık kadınla ıöz 
söze plir gelmez, hafifçe kallu· 
DUak onu hürmetle aelimlacb. 

Kadın f&fmr aibi olarak ıe • 
limım iade etti. Fakat ihtiyar ıo· 
lmlmut: 

- Şefika Hüseyin hanımefen• 
di ile müıerref oluyonım dejil 
mi? Ben, kocanızın mektep ar • 
kadatı idim. Sultanide beraber o• 
kwnuıtuk. Kendiıile pek ıeviıir • 
dik ve ona daima "Hüıeyin, sen 
memleketin en büyük tüccan ola· 
~!,,derdim. Netekim de öy· 
le oldu. Zavallmm bundan iki se• 

ı ne eYvel vef atuu haber almca o 
kadar mütee..ir oldum ki •• Doi • 
rusu Hiiaeynin ölümü hem arka • 
datlan hem de memleket için bü 
yük bir gaip oldu. 

ihtiyar bir an durdu. Müteeı· 
:ı :r bir hal almıftı. Şef ika Hüae • 
yin hanımefendi bu nazile, kibar 
adiım> neııecle Te nanl tamdıinu 
biA· türlü hatırbyamıyordu. lbti • 
!·~- devam etti: 

- Beni hatırlıyamadımz zan • 
r :-leraem hanmıefendi? Bunda 
p. ~ hakluınız. Ve ben de sizi ta· 
m.-ııakta pek bakbyma. Sizi bir 
' fa ıören unutamaz hammefen 
' H·· • '----_. L.... aHJm, uwaaan üç MDe ev· 

vel, lstanbula geldiğiniz AJDan, 
bendenizi aİ• Darüll.eclayide tak 
dim etmifti. Belki hatırlarsınız, 
"Melo,, ya oynu;rorlanlı. lımim 
Himit. 

Hamit.. Himit •• Şefika Hüae· 
yin hanım bir türlü anbyamıy0r • 
du. Vakıa, kocuile beraher "Me
lo,, yı görmiye sitmiılerdi ama.. 
O kadar çok adam tannnıfb ki .. 

Fillaakika kocası ona Hlaidi 
takdim etmİf, sonra aynldddan 
zaman: 

- Ne de olıa, demitti, eıki 
hir mektep arkadqı oldufu için 
elini aıktnn. Y okıa, bir çok dala· 
vereli itler yapar.. Hatta geçen • 
lerde bana plip bir it teklif et• 
mitti, reddetmiftim. Sağlam bir a 
yakbbı delil! 

Şefika Hüseyin hanım bu aCSz· 
leri ele .laabrlamıyorda. Onan için 
ihtiyarın lriİlmetkir tavırlarına i · 
nandı, ve kendiaindeıı filphelen • 
.medi bile. içinden: 

- Çirkin, ihtiyar bir adam a • 
ma, dofruau kibar ve sevimli! 

Diyordu. Sonra, artık latanJ,u. 
la yerleıtiiini, her sün "Löbon"a 
ıelip Ç&J' İçtijiai, pek tanıdıiı ol· 
madıims töyledi. Himit: 

- Ne iyi, demitti, bendeniz de 
her siin buraya çıkarım, Müaaa. 
de ecleraeniz ıık ıık görlifüriiz. 
Afıbeplara da abi tanqrınrma.. 
aıkılmazunız. 

~ hamm memnua olmat
tu. Hlmlt l&f arasında, ona ma• 
1alrane 111aller aoımuı, kadmd•a, 

- Numara: 5 -
ticarethanein el'an iflediğini, bir 
müdür tarafından idare edildiği- BugünkO bilınecemiz hece bil-
ni ve bir hayli paraıı olduiunu meceaidir. Şu aıağıdaki hecele· 
öirenmifti. ri bir araya getirerek bir cüm-

Himit Bey, Şefika Hüseyin Ha· le yapıoız. 
nız • yı • ma .. nut • u • ru .. iu· mmdan müsaade alarak aynlın· 

du - ol .. por • ai - bul • nu • tan· 
ca, doğru (Anadolu) lokantasına yo • is .. pi • şam • bol . fut • nin· 
giderek ortağı Cemili buldu. 

ye· ki· tor. 

İzmfrin büyük derdi gene ken 
gösteriyor: Su baskını 

lzmirin muhtelif makamlan Ö 
geçilemiyen bu dert için bii 

makamlara ba, vuracaklar .. 
Cemil, kırk bet yaşlannda kn· 

dar pzel ve yakıtıkh bir adamdı. D I K K A T lzmir, 31 (Huıust) - Kıt bat: 
Bilhuaa, henüz genç kalmıt si· Bu bilıneceyi hallettikten son· larken lzmirin en mDhim ibtiya· yapılınıthr. 
maıı ile büyük bir tezat yapan ra 1 • 2 • 3 • 4 numarala bilme· cı ve tehlikesi de kendini g&· Zaman zaman yailll 
bem beyaz, ıümüti renkli ~açlan cenin hal varakaları gibi bunu terdi. ~u tehlike ( Seylap) br. yağmurlardan bu evler t 
ile, kadınlar üzerinde iyi bir teşil' da saklayınız. 10 tane o~uoca bu ihtiyaç Jzmirio muhtelif yer- dOımektedir. Eilbassa ft 
yapıyordu. bunların hepa ni birden bize !erinden denize akan derelerin aedeki askeri haıtabaat 

Himit Bey, ona Şefika Hüıe· göoderecekaniz. Doğru balJeden· yatalclarının temizlenmesi, ıula· atlar mektebi binaları; 
yin Hanım ile naıd tamşbimı İln· lere bir çok hediyeler verecejiz. nn batka tarafa verilmesidir. yağdıkça fazla tidde~ 
lattı ve: Hem eğlence, hem istifade. ilk ~!ddetli yahmur; ıehrin bir çayın denize diikOl 

- Doğruıu, diye lafını bitirdi, l•••••••••-•••ıl iki sene evvelki ıeyl4pta tebli- de bulunduklarından teJalll'f 
keye girdiği gibi yene tehlike dedirler. 

taliimiz varanı. S~VRISEFAIN irinde bulunduaunu göatermiıtir. 
C ·ı h ı d r~ T • Belediye fen heyeti : 
emı ayret e sor u: lzmir ıebrinin muhtelif semtle· biltresinin darhg· ını n•"" 

- Ne talii? Anlıyamıyorum.. Mcrı.:ezı idaresi Cal:ıta lmprülıaş ı 8 2623 rinde yedi kadar dere ve çay T 
~a fıc A, sırtecı M ühurd:ır zade Han ~2640 kate alarak yüz bioler.ce_.., 

- Haydi canUD aptallık etme.. vardır. Bunlardan (Kızılçullu de- ~ 
Hen:~. '--kını bitirmi• dalyan ni· Izmir - Pire - lskenderiye rni) membaı olduau irin kış, bir it olan bu mOhim ıo 

.... ur "' ıı:. • " tatbirat meselesi ile 
bi bir kadm •• lki senedir dul •• Kı· postaH yaz akar, fakat diğerleri b&yle 
zı yeni eYlenmit ve yalnız kalınca ( EGE ) 8 ikinci teı· değildir, biriken yağmur sularını olamamaktadır. dt 
1zmirden kalkıp buraya gelmit •• rin sah 1 l de. dağlardan şehre ıetirir, denize Şehir meclisi lçtim•JO 

döker. Bunlann etrafında elli lediye fen heyeti tır 
Böyle bir kadından on bin lira Trabzon Postası altmış eeoe evYel ey oamıoa bir verilip okunan bir rapord' 
koparamaz iıek •• Yamn milyon· (Cumhltrİyet)9t~ktır"n1.nci şey yoktu. O vakitler Bahribaba rin tehlikede bulundui'! 
dan fazla .erveti var bir kere... ~ meYkii ıeoiı bir bataklık ve riJmİf ve nkubulacak 
Sonra da, icradan kiğıt ıeldi bi· çarıamba 18 de. Dönüıte Tire· ıazhktı ve ~tkiya yuvası baıinde lerden mesul tutulallllf 
liyoraun.. On ıüne kadar ejer ye- boluya da uğrar. idi. Ondan ötesi şimdiki evler· haber verilmittir. Betedif' 
di bin lirayı yatırama1:1ak, sahte lzmir _ Merıin Postaıı den mahrum, çıplak tepecikler heyetinin bu mütaleasıoaOt 
hanka çeki yaptıjımız meydana halinde idi. Buralan kısa bir mesuliyetten kurtuluverlll 

çıkacak ve haydi deliğe.. (Mersin) ~~k~;!,!:: ::~~~::~:~~:::::ı::~:~~::!~:~~~~~::Z: :::;:in okl::::!k b: 
Cemil aurabnı asarak cevap ba 10 da. Galata rıhbmından Vsltüdar icra memurlutundın~ a• 

bırakalım. verdi: kalkarlar. (5852) Tamamını 1200 Ura kıymet takdir d 
- Madam ki ÖJle, Yf' bu kadar edilen cılbi ab!de Uskübü mahallesinin lzmir belekiyesi ma 

T b P t O h k .. ıı.. d "k 6 "k La -bn· tehlikeye el kolay, sit parayı ıen iste! ra zon o& aaı stao amam so 86.n a atı mu er· u .,.-

(c h )9 
'k" · rer cedit 6 No.lu m31ümülhudut bir bap yedi derenin iatika 

Ben de .enı•n kadar etenç ve um urı•yet tle•JrDİnCI - • Y hanenin nısıf hlssest birincl arttırmadı tebdil edemiyecek, 
ıüzel olıam yaparım amma .• Be· (800) lira ve yfne malümülhudut ve 01 temı"•l-~-e-:ye--•-, 

!1... 1..ı....ı. im !La.· ka çarpmba 18de Galata rıhtımın· .. ~" .... ıı::c11 Dia ıiui ~.. o Uf uuıyare • ınüşrettıtllt v~ ıl•t ve cdev•t tJmıaurıı yapbramıyacak ve tebla 
dın ne .11,. -- v .. ia?. claa llalkar. DhGfte Twebo· 4000 lira kıymet takdir edilen menOr ~· 

,.--- l ' d (5851) nlinü alamıyacaKbr. iki Ol'tak bir ha,.li mtinalceaa· uya a uğru. mahalde eski 2 cedit 22-1·22· 2 numara-:r- 1._ __________ .. lh ba iüldimetia JUdım eliai 
dan ıonra aynlddar. Ertesi gün ı• )arla murskkım malümü udut 1'abve - llzımdır. lzmir tehlik..ıı•.aıııııı 

ı-,.~~----------1 neye müştemil sabun imaltthaneslnin ta· Hamit, "Löbon,, da Cemili Şefi· ı.: S d mamını birird arttırmada 800 liıayı alı- nün birinde fada yaj'aca~ 
ka Hüseyin Hamma takdtm etti. a ıkzade Biraderler caldı taUp o1mu,tm. Sabunhane :soo bra .murı- banda maddi, ma 

Aradan üç gün geçmiıti. Cemil Vapurları mukabilinde emniyet sandığmı blrmel yOk zararlar vncude ge 
ortada giSrünmiyordu. Garip ıey, KARADENiZ POSTASI derecede ipotekdir. MezkOr her iki g:ıy· buna mani olmak lizamd 
Himit Bey, Şefika HU.eyin Ha• n menkulin ikinci ıruırmıısı 28 l 1· 932 rimizdeki muhtelif m• 

b d SAKARYA taıibine müsadif pazartesi ~nü saat 14 Ankara nezdinde tqebb 
mm da artık Lö OD a ıörünmi· den ı 6 ya kadar Usküdar icra dıireııin· 

d O ·· _._L_ -·· Gen bulunmaya karar vermi•I yor u. Ç IUD uaua g~•· e Yapura PAZAR de icra edilecektir. arttırma şırtnamtlerl ., 
kümeler ,.ok.. 6 Tq.sani 6·1l·932 taılhine müsadlf pazar gUnil Koca bir dağ 

Nihayet yedinci gün, Cemil, gllnll alqam saat 18 de Sir• divanhaneye talk edile~ktır. arıdırma k ! 
Hlmit Bey ile (Anadolu) lokan· keci nbbmından hareketle peşindir. iştirak edeceklerin kıymeti mu· • ayıyor 
taamda buluttu: hammine!lin yüzde yedi buçuk nisbetin- lımir , 3 <Huıuıi) 

1 
(Zonguldak, lnebolu, Samsun, de per akçeleri nrmelerl lap eder. zıt Çullu ile Albn da 

- Neredesin yahu? Bizim me· i Ordu, Gireson, Trabzftft ve Sabunhıncde sabun imalltına mahsus 
1 ldu? _, arasındaki sahada ıenit 

ıe e ne o • Rizeye azimet ve avdet ede· muhtelif al!t ve edevat tnevcuttur. Hali 
- Hanıi mesele?. faaliyettedir. Haklan tapu sicillerile sabit tada beylan deYam et 

cektlr. Geçen senede yapar _ Şu Hüaeyin Beyin karuıntn olmavan ipotek alacaklılarla diğer ıl!-
Fazla tafsilat irin Sirkeci k d ı t'f ıc h • k ht ~ · · minde haytl fazla heyela• itı," daha bir feY ,.,.kmeje muvaf• .,. a ııranın ve r ı a ı ' ·1 sa p erının 

.- Meymenet bam altında aceo· bu hıklanm ve hususile fa;z ve m:ısarife Bu sene. altın dağ k&1G 
fak olamadın mı?. Yarm iuadan tahğına müracaat. Tele. 2'll34 dair olan iddealarının ilin tarihinden evler tehlikeye girmiıtit• 
ıelec:elder. itibaren nihayet 20 gün zarhndı ve ev· mektep civarındaki aralİ 

Cemil, terikine acı acı baktı: - lslanbul Altıncı icra Memur- rakı müsbiteJeple birlikte bildirmeleri far buıule gelmittir. 
_ Aaiai- dedı," ben MDİD e1ibi aksi takdirde tapu skihlc sııbit olmayan· Kızıl Çullu deresi f,. 

--. • lağundan: Bir borçtan dolayı ı b d ıı · ı da h .,. böyle piı =-1-- .;~k bir de İa• arın sauş e e nın pıy a~masın n •- zir ve Osman ağa sul~ 
~ •-- 7 mahcuz ve paraya çevrilmesi riç kalırlar. Allkadannın kra ve iOAs 

temezdiwıııı bili" H · b da tebHke i,.indedir. ~ -, JOrtun.. ep ıemn mubaner Erika marka portatif l\. ı I 9 uncu maddesine ~ö:'e tevfilti ..,. teP""': .. 
yjiftinden ba belilara ıirdim ... yaa raakioası, yazıhane, Ko!tuk hareket etmeleri IAzımdar. Daha fazla suyun ıehre akmamm 
Maamafib ha aonclur. lıte sana Ye sigara masaaı açık artbrma mahlmat almak istiyenlerin 932 268 No. bazı yerlet'de iutpat ,t 
on bin liralık bir çek.. Bu çek ae• suretile 12 • ll .. g2 tarihine mG· lu 00.yayı mürac.aat eylemeleri i!An cesim n borularını i~df-
.ninki sibi abte deiildir, emin ol, olunur. lan lzerine yerleftir 

sadif Cumartesi ginil saat 9-11 --;=====================::::;;:~" 
zira eŞfika Hüae:rin imzaaını tAtı· kadar Galatada Mumhane cad-
yor, bak.. deıi .. de Muradiye hanı altında 

Hi.mit Bey çeki aldı muayene 11-14 No. Trikotaj fabrika11ada 
etti, memnun bir hareketle cüz· utılacağından talip olanların 
damna yerlettirdi: yevmi mnkiirda mahallinde ba

- Olur ıey dejilsin be Cemil! zır bu!unacak memuruna mllra· 
Ne mükemmel de rol yapıyonun? caatları ilin o1unur. (S249t 
Ne o, nereye?. 

Cemil ayağa kaJJmutb. Cebin· 
den aatiai çıkarıp baktı. 

- Ben mi, dedi, rol yapıyo
rum. Ald&DIJ'ortun! Saat .ekize 
on Yar. Sekb buçukta trenimiz 
kalkıyor. Eier tetyi etmek ister· 
HA ftktio vv, ıeL. Bu alqam ni· 
tanhm Şefika HU.eyin Hanan ile 
beraber, P&rUe Pfiyoruz. Dö11üt· 
te nluecejiz.. Hem bu .eyııhat 
micldethule biribiriaabi düa &,i 

ıı mıaıwı•••ıwmıaıı .... 
tanımıt olacajız. 

Hlınit Bey, ağzı iki karq açık 
kalmııtı. Maamafih, eıki ıeriki ve 
yeni zenıin Cemil ile niıaubıını 
tetyi ederken: 

- Saadetinize, diyordu, ben ıe· 
bep oldum. Elbet unutamazunrz ••• 
Gittiğiniz yerlerden hiç olmazsa 

bana bir kart poıtal 7azmajı u· 
Dulmaynua.. 

ıstanbul Beledlyeaı llAnları 

Eminann Kaymakamlıjından : Selimpap temislik 
mevcut o!up istimale gayrı salih eıya7a verilen eUi Ur~ 
haddi kifayede göriilmemiftir. MezkOr rıyayı almai• taliP 
Jarın 8·11·932 tarihine mlsadif ıaJı lflkı& aaat OD c!&tte 
gelmeleri ilAa o~unar. (S874J ----San'ıtlar Mektebi için lOıumu o'an 5000 kilo teker 
alınacaktır. Talip olanlar tafsilAt almak için her gaa 
müdllrlOğüne, pazarhia girmek lfia de 187,5 &rahk ,_ 
ınakbuz weya mektubu ile 10.11-932 pelfHlbe pi ••t 
kadar Daimi Eııdimene mOraeaat etmelidirler. (S87l) 

Köpril mahafıılen için imal ettirilecek otuz bl~ .~: 
maa HfP111 acık mlnakasaya koa•lanlfl•· Telip ...- -·r -
alasak içia her gia Levıam MlkJldqlae moaakn•P .. 11" 
için de 35 Hra11k temiaal: .. kbm weya •elrt• U. 21 
pauıte.ı ıGDI tut oo be .. kadar Daimt Eei ime .. 
etmelidirler. (5870) 
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'~~ HASAN KOLONYASI ile NESRiN ıosy\i~fil:daP Tenzilat HASt~~riA 
-=-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:__~~~~~~~~~~~~~ 

---8ELSOGUKLUGU-. 
Adi ·ve 4=heınmiyet&iz bir hastahk değildir· 
l<orkunuz l>ROPHYl.AAXiNE kullanınız 

tin{jn r .. -
ıau t.., kuru~tıır. Adn·~imizc b~: kuruşlulc posta pulu gönde· 

d rcnlcrc giı;li hastalıklar kitahın<lan meccanen gönderilir. 
eposu: Sırkecl 1\lcserrct Ocelı kar~ısında No. 88 lsmet Muhsin 

1ılU :\1ü·t:ı.hzarlar L:ıl>oratu\'arı. 

is+ ----• ~anbul inhisarlar Baş 
,d müdüriyetinden: 

Ofıı bt~ rnatlubahnm temini istifası zımnında Büyükadada Sefer 
kGıur k~ında Petr? M~vridiye a~t .o:up tahtı h~cze alınan 7000 
2o ~Ü 0 " şarap Sırkesı 30 Teşrmıevvel 932 tarıhinden itibaren 

lha~ .'nudclelle açık müzayedeye konulmuştur. 
tes' (J .. eı evvel yes 19 T cşr.nisani 932 tarihine mUsadif Cumar

'\Ull.. · l'ar u ı.cra kı:ınacaktır. 
Yade . ıp o anların mevcut niimuneleri görmek ve şeraiti müza· 
taca:tı anlamak üzere Kabalaşta inhisarlar Başmlidüriyetioe mü
~ o'.unur. (5715) . --~~--~------~--~----------~ 

ıstanbul Gümrük Muhafaza 
aaşmüdürlüğünden: 
1 4452 ç ft yerli yün çorap 

..... G" .
1 

umrük kHa 'arı için 4452 çift yerli yün çorap kepah zarf 
2 _ 1 e kırdırmaya konulmuştur. 

Kırdırma ~artlari l ağıdının tasdikli suretleri BaşmUdUriyet-
3 ten alınacaktır ...... [ . 

<ırclırma Başmüdiriyette kurulacak olan ahm salım 
t kom·syo:ıu tarafından yapılacaktır. 

- Kırdırma 10-11·932 tarihine rcslıyan perşembe günU saat 
S 11 dedir. 

..... P.er istekli, biçilmiş bedelin yüzde 7,5 ğu o!an 106 lira 85 
kuruş u·c muvakkat güv,nme ''teminat,. larile belli saatten 

6 , evvel komisrona gelmeleri. 
Ürnek: lstanbul Gümrük muhafaza BaşmüdürlüğündPdir. 
ls'el<li!er orada görebilirler. 15554) 

Süyük Tayyare Piyangosu 
su 1 e~ide<le üyük ikramiye 

4 O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce ldşiyı zengin etmiştir. 

Fnsatı Kaçnma31zn1z 

iştirak 

t::':]evlet Demiryolları 
~O •det amele vagoneti dem=r aksamı ve yedeğinin kapalı 

1- ltlünakasası 21 Biriaci Kanun 932 çarşamba günü saat 15te 
' binasında yapılacaktır. 

~lla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya 
l:l fartnamelerde yazılıdır. (5855) 

~ çift cebire ve 414000 adet ergo'nun kapalı zarfla müna• 
~ 21 Birınci Kanun 932 çarşamba günü saat 15,30 da idare 

llda yapılacaktır. 
~~- tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezneleJinde beşer liraya 

şartnamelerde yazılıdır. (5856) 

TÜRKİYE i 

l~UncUK~iorduSatınalma 1 
Komısyonu ilanbra 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(7,000) metre haki renkte elbi
selik kumaş kapalı zarfta müna
kasaya konulmuştur. ihalesi 29-
li · 932 tarihine müsadif aalı 
gUnU saat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve nUınune· 
sini görmek Uıere her gün An· 
karada M. M. V. satınalma ko· 
misyonuna ve mUnakasaya itti
rlk edt:ceklerin o gUn ve saa· 
tinden evvel teklif ve teminat 

mektuplarım makbuz mukabilin· 
de mezkQr komisyon riyasetine 
vermeleri. (1019) (5884) 

* * * lzmir Müıt. Mv. hayvanatı ih-
tiyacı için üç yüz yetmiş bin 
dört yüz elli kilo kuru ot 
kapalı zarf usulli ile münakasa· 
ya konulmuştur. lbaleıi 21-11-932 
pazartesi günü saat 15 tedir. Ta
liplerin her gün Mlist. MY. Sa. 
Al. komisyonuna müracaatları . 

(1014) (5702) 

• • • 
lımir Müst. Mv. hayvanatı ih-

tiyacı için iki yüz eJli sekiz bin 
alh yüz yetmiı iki kilo saman 
kapalı zarf uıulU ile münakasa· 
ya konulmuştur. ihalesi 20-11-932 
pazar günü saat 15 tedir. Talip
lerin her gün komisyona müra
caatları. (1013) (5701) 

* • • 
Ankara M. M. V. tarafından 

Ordu ihtiyacı için 300-400 top 
koşum esteri veya Kadana ka..
palı zarfta münakasaya konmuş
tur. lhaleıi 19·12-932 pazartesi 
günü saat 14 · te yapılacaktır. 
Şartnamesi ve evsafı hakkmda 
malumat almak istiyenlerin her 

p-ün komisyonumuza ve münaka
saya iştirak edeceklerin muay
yen vaktinden evvel Ankara'da 
M. M. V. sahnalma kornisyonu
na müracaatları. (1003) (5518) 

"' . . 
Yerli fabrikalar mamulatından 

yirmi bin kilim kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 12-

Teşrinisani·932 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 15 te ya
pılacaktır. Taliplerin nümune ve 
şartnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak ede
ceklerin o gün ve saatinden ev-

vel Ankara'da MilJi müdafaa 
satmalma komisyonuna müracaat· 
ları. (1002) 5517) 

:.(. ~ 1(. 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(2000) yün battan'.ye kapalı zarf
la münakasay,a honmuştur. iha
lesi 14 Teşrin :sani 932 tarihine 
müS3dif pazartesi günü saat 15 te 
icra edilecektir. Taliplerin şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankara'da M. M. 
V. satınalma Kom. riyasetine 
müracaatları ve münakasaya iş
tirak edeceklerin o gün ve saa
tinden evvel teminat ve teklif 
mektuplarını makbuz mukabilin
de mezkur komisyona verme
leri. (1004) (5535) 

Istanbul 3 cü icrasından: Bir 
borcun temini için mahcuz ve 
paraya çevriJmeıi mul<arrer Büfe 
Gramofon vesaire 10 - 11 • 932 
tarihinde saat 9 dan 1 O buçuğa 
kadar Eeyoğlunda Oba sokak 
7 No. lu Hosepyail apartımanmda 
birinci açık arttırma ile satıla
caktır. Taliplerin mahallinde de 
memuruna müracaatları ilin o· 
lunur. (5250) 

Bu yeni amballj, tabletlerin ha· 
kiklliği hakkında teminat te~kil 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
başka mamullt almaktan korur. 

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Aspiril\ 

paketlerini tercih ediniz. 

ASPiRİN 20 ve 2 tabletlik ambalajlar tçlnd• 
her yerde bulunur. 

•• TUrk Maarif Cemiyeti Menfaatine -• 

Büyük eşya piyangosu 
ikramiye miktan: 9000 Lira 

Keşide tarihi 12 ikinci Teşrin 932 BiJetin fi ah BlR liradır. 

Biletleri bayilerden ve Tayyare piyangosu gişelerinden 

arayınız. Memurlar bulunduklan daire ve Şirketlerden de 

tedarik edebilir, lstanbulda tevzi mahalli : (5653) 

-· Cağaıoğlunda Halkevinde Türk tı aarif Gemiyetidir. --

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1455 çift kuodma lurdırmaaı 
ı - GllmrDk kitaları için l 455 çift kundura kapalı zarfla 

kırdırmaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma kağıdının tasdikli suretleri Baımüdiriyetimiz• 

den alınacaktır. 
3 - Kırdırma Başmüdiriyette kurulacak ahm ıatım komisro

nu tarafından yapılacakhr. 

4 - Kırdırma 10-11·932 tarihine raslıyan perıembe gllnll 
saat 14 tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 545 lira 63 
kuruşluk muvakkat güvenme "teminat,. larile belli aaatleo evvel 
komisyona gelmeleri. 

6 - Oınek: lstanbul Gümrük muhafaza Başmüdiriyetindedir. 
istekliler orada görebilirler. (5553) • 

Satına ima Deniz Levazım 
komisyonundan: 

15,000 kilo sade yağ kapah zarfla münakasası: 7 Teşrinisani 
932 Pazartesi gilnü saat 13 de. 

'l, 500 kilo beyaz peynir: Açık münakasası: 7 Teşrinisani 
932 Pazartesi günü saat 15 de. 

Marmara Ussü Bahri ve Kocaeli müstahkem mevki kuman• 
daulığı ihtiyacı olan yukarda cins ve mikdarı yazılı erzakın hiza• 
smdaki tarihte münakasası icra kılınacağından şartnamesini 
görmek jstiyenlerin hergün V.! vermek istiyenlerin münakasa gün 
ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşa'da Deniz 
Levazım SatınaJma Komisyonuna müracaatları. (5459) 

Kirahk kagir hane ve dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: 

Beşiktaşta Akaretlerde 45, 47, 95, No. h haneler birer 
sene 15 No. lı hane ile, 20 No.lı dükkan üçer sene, 28 No. la 
dükkan bir sene müddetle icar edileceginden Teşrinievvelin yirmi 
beşinci Sah gününden itibaren zirmi gün müddetle müzayedeye 
vazedilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade malumat almak 
isteyenlerin Teşrinisaoicıin on altıncı çarşamba günü saat on üçe 
kadar mahalJi mezkiirda 54 numarada mütevelli kaymakamlıflt'a 
ve yevmi mezkiirun saat on :.içünden on beşine kadar lstanbul 
Evkaf Müdüriyetinde idare encümenine müracaat etmeleri. (5655) 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için 

~-------• yurduna mlracaat. 
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ipekli Kumaşlarda -µcuzluk 
Ve Sağlamlık Rökoru Kırıldı! 
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:: Ziraat mektebinden CJIC 'b 
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Hukuk Hakimliğinden: y 
Kostaki Efendinin ınada: l• 
si mani ve Olga ve ~ar e lef 
Vasil ve Yani Efendıler ~ • ..,: 
terine açtığı izalei şuyud V 
üzerine müddeaaleyble~ : 
tanbulda limon iskeJe1ıP. ',ırl 
l\o. lu dükkan fevkiodek~~ 
da mukim müteveffa. Efeı' 
Nıkolanın oğJu Yanı '!İ 
aleyhine gönderilen daf/e~~ 
mumaileybin ikametgahını t~ 
Sakıza gittiği ve ika~e s~ 
meçhul 01duğu davetiye~'fbti1' 
rında mübaşır ve heyetı ıJ 

,ilı11111ıııııı11111111ıııııı1111ıııııtı111111ııııı111ınıııııı111111ıııııııı11111ııı' 

~ i PEK 1 Ş kumaşlars, Avrupa ~ 
~ ~ ~ kumaşlarından daha gUzel ~ 

= daha saııam ve asgari yUz· = 
~ ~ 
( de EL L 1 daha ucuzdur, ) 

l Krep 'D6şinler l 

125 Kurus , 

Ifrep Damurlar 

f 245 Kuruş ) 

1 ~~:ir;:r:;r İ 
= = 
E Parça kumatlarda ~ 

L ................ :.: .. ~: .. :.::.::.::: ................. ..J 
..... 

riyenin meşrubatından •;,jel 
makla on beş gün ınü ~,r' 
ilanen muameleli gıyap 

teblığıne kar ar verilmiş 91e 
bakemesi 26-11-932 cuııı' 
günü saat 1 O na talik kı~ 
olduğundan tarihi i!lnd~~ ~ 
ren ı S gün zarfında ıtır 
muhakeme günü mabkt~ 
isbati vücut eylemediği t~k~ 
muhakemeye kabul edilın1Y ~ 
ve hakkında gıyaben mu5 
ifa edileceği ilan olunur. ( 

.. -- Rlrlnc! sınıf mutahassıs 
BAKTERIYOLOG l 

Dr. ihsan Saar'~ 
BAKT1-:RIYOLOJ1 LABORATU\ 

ipekli kumaş kenarında altın yaldızıı IPEKIŞ 
Umumt kan tablilttı. Frengi ıı 
nazarından (W asserman ve Kaıt 
mülleri) Kan küreyvau sayıhnsSl• 

h 
.• 1 

fo ve ısıtma hastalıktan teş ısı. 

balgam, cerahat, kazurat ye su " 
Ultra mikroskopi, hususi aşılar ıs. 
Kanda. üre, şek~r. Klorür, kollesteriD 
tarlarının tayini. Divanyolun'da ~...ıf 
Mahmut türbesi No. 189Telefon.F 

markası güzellik ve sağlamlık garantisidir 

Lokanta ve Birahanesi 
Beyotlu, Kabristan soka§ı eski M.J. NOVOTNi idaresinde 

Her gUn saat 18 den sabah saat 2 ye kadar 

Muhteşem KONSER 
Her Cuma ve Pazar günleri matine 
Halihazır nazarı itibara ahnarak fiatlar tenzil edilmiştir. 

Doktorlarımız 
Doktor 

Ara Nişanyan 
lıluayenehanesfnl Beyoğlunda TokaUiyan 
oteli yanında :Mektep sokağında 35 nu

marnda yeniden kllşat etmlşUr. 
Hastalarmı her gün sabahtan ak§anıa 

kadar kabul eder. 
Telefon: 40843 

oı, doktoru 

Arşak Silrenyan 
Beyoğlu latiklll caddesi numara 303 
Munr apıı.rtnnanı. MUracıı.at: cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 4.0424 

Doktor 

A. Kutlel 
Karaköy, Börekçi tırmı karştsmda No. 34 

CUt ve zWırcvt bastalıklar mütehassısı 

Doktor 
Bahaettln Şevki 

Babıali cıı.ddest Meserret oteli kar§lsında 
Avni Bey apart>manı 125 Sabahtan 

Akşama kadar 

UroloQ • Doktor 
Feyzi 

Böbrek, mesane, idrar yolu haataiıklan 
mUtehall3ISI 

Beyoğlu, lsUk!Al caddesi Elhamra 
apartmıan No. 8 Her gUn öğleden sonrL 

Tel. Beyoğlu 2835 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

CU t, zWı.revt ve tenasül hastalıktan 
mUtehaasısı 

BabıMl caddesi, kö~ başı Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtan ak§ama ka· 

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Fuat Fehim 
CUmartesı - Pazartesi - Çarşamba ve 
Perşembe günleri öğleden sonra hasta· 
tarını kabul eder. Çağaloğlu, Zeki Bey 

(Sıbht apartıman) No 5. Tel. 20164 . 
Doktor 

Kapik yan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26 

Telefon: 2 1077 tstanbuı 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yolları luutaııklan mütehassısı 
Emln6nU (Sabık Karakaş) hanına 
nakletmlşUr. Cumadan maada her gün 

hastalarmı kabul ve tedavi eder. 

Diş tabibi 

Mehmet Rıfat 
Paris darüJfünunundan mczJn 

Çağaloğlu Halk Fırkası karı:ıtsında Sıhht 
apartmıan No. (7) 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadın hastalıkları mUtehassıın 
Beyoğlu lstlklAI caddesi Rus sefareti 
yanında No. 451: Tel B. O. 2005 

Her gün öğleden sonra 

Doktor - Operatör 

Nuri Mahmut 
Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 

Maçkada: SUA.hane caddesi Benıa a· 
ııartımanı, No. ı. Telefon 431562 (4934) 

------------------------------------"'" 

latanbul yedinci icra memur
luğundan : Beyoğlunda Hidiviyal 
palas otelinde mukim iken ha
len ikametglhı meçhul bulunan 
Moldeveıki efendiye : 

Sultoabamamında • 

AR 
Mağazasının tasfiyesi 

münasebetile açdan 

Abrahamyan efendinin zim

metinizde alacağı olan paranın 
temini zımmında mahcuz ve Ga
latada ithalat gümrüğünde bu
lunan üç sandık keçi derisinin 

17 Teşrinisani 932 tarihinde sa- TTcuzluk Sergisi 
at 15 de rıhtım antresinde pa- V 4 
raya çevrileceği ilinname ile ih-

bar varakası tebliği makamına Kapanmak üzeredir 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

(5245) istical Ediniz 

..-..·----1-------------~ CUnbilş lstanbul beşinci icra dairesin-
DUnyanın en den: Bir borcun temini için hac

zedilmiş olan bir adet etrafı pır-
gUzel ve en 

pratik sazıd1r. lantalı beyaz altın üzerine yıldızlı 
FABRIKASl yakut gerdanlık zirkon taş gü-
Jstanbul Beyazu ' müş altı taş üzerine işlenmiş bi-
No. 39 • 

41 
Jezik ve saire şehri Teşrinisani-

-------------- nin yedinci pazartesi günü saat 
Sultanahmet sulh mahkemesi 

hlkimliğinden: Müddei Fitoet 
hanımın müddeialeyh Akbıyıkta 

Arabacılar sokagında polis ~r.:_ 

kezi ittisalinde 11 No. lu hanede 
mukim Yusuf efendi hakkında 
ikame eylediği tahliyyei mecur 
davası üzerine müddeialeyhin 
semti meçhule gittiği mahalle 
hey'etı ibtiyariyyesi tarafından 

celpname zahnna verilen meşru
hati mübaşir tarafmdan tasdik 
kılınması üzerine müddei aleyh 
hakkında ilanen tebligat icrasına 
karar verilerek ve yevmü muha
keme dahi 3· 12-932 tarihine ta· 
lik kılınacağından yevmü mez
kfırde muhakeme saat on dörtte 
mahkemeye icabet etmediği tak
dirde gıyaben mahkeme icrasına 
karar verileceğini mübeyyin teb
ligat makamına kaim olmak üze
re ilinoamedir. l5247) 

14 den itibaren çarşıda sandal 
bedesteninde müzayede ile satı-

lacağı ilan olunur. (5251) 

Istanbul üçüncü icrasından: Bir 
borcun temini için mahcuz ve 
paraya çevrilmeıi mukarrer F ord 
marka 26S8 No. 1ı binek otomo· 
bili 9 Teşrinisani 9J2 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 
12-13 raddesinde Sultanahmet 
taksi mabamnde birinci arttırma 
ile satılacaktır. Taliplerin mahal
linde memuruna müracaatları 
ilan olunur. (5240) 

lstanbul yedinci icra memur
luğundan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer üç sandık keçi derisi 
17 teşrinısani 932 tarihinde sa
at ıs te Galatada ithalat ~üm
rüğü rıhtım antreposunda para
ya çevrileceğinden taliplerin ha
nr bulundurulacak memuruna 
müracaatları ilin olunnr. (5246) 

GUnedellk, Slyaat Gazete 

18tanbul Ankara Caddesi, V ~ 
Telefon Numaraı•" 
Yazı işleri telefonu: us'71 
!dara telefonu : ı.&S'11 

Telgraf adresi: tstanbul - ~ ~ 
Posta kutusu No. ' ' 

Abone bedelleri : ııı 

Türkiye ~ -p• 
Senelik 

6 aylık 

3 aylık 

ı aylık 

1400 Kr. 2100 

1'50 -
7150 .. -

SoO 400 .. 

150 .. 

llAn Ucretlerl : ıcut"' 
Rcsmt lla.n!arm bir satırı lO 4 

tırı 12,5 
'l'icarl tul.nlann bir sa · · , 

U-· 2ıs Ticaı1 llA.nlann bir san 11
"' 

KUçUk illnla-:.:_ .• ııJ' I 
- ucdflv~ 

aır defası 30 iki defası ~00 ~~ 
dllrt defası 75 ve on det~~ defsS' 1' ti 
Uç aylık U!ln verenleriD uan1arııı 
nendir. Dört satın geçen e(Jltlf· 

+ft .. beSBP 
satırları beş kuruş ...... 
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