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anya ile alışverişi

: Gene en çok Al-

Yadan mal alacağız 

Harkof'ta yapılan ı 

--~,.._., bettik 

beinz sporları 
Yazı işleri Telefonu: 24379 PAZAR, 13 ACUSTOS c• 1ac1 ·~ > 1833 

~lıı.lun muhtelif semtlerin. 
~ telif deniz hamamları ve 1 

~ar. Yaz mevsiminde cuma ' 
lıic IÜr:lerinde buraları çok 

..._ oluyor. Bilhassa son bet, 

Başvekil İsmet Pş. Hz. 
dün Pendiğe geldiler 

,.....e . • d 
1 

ıçın e deniz sporları ve 
e . 
tı 1nanılmaz derecede 

&ö .. tuyor. Bu manzaraya ba· 
ele • it ~ız_ sporları noktaaından 

'-1 etıırıızde büyük bir terak • 
. 
1
• lhevcut otduğuna hükmo • 

l ır 
~ . 
· llc.t •caba bu mütahede bir 
a· ınidir? 
:u_'bu ıuale tered.dütaüz ola • 

. bet bir tekilde cevap ve • 
ı. Evet, son bet, on sene i
~eınfeketimizde eskiden ıö-

"'dile derecede bir plaj haya • 
~ ır. Fa.kat bu ~erlere ıarar i· 

'l!ı edenlerin hüviyetleri 
tdT 1 ırıe inıana ekseriyetin 
~e~ ziyade ecnebilerde ol • 

ll&ati ıelir. Çünkü deniz 
ıi la.tında, plajlarda Türkçe· 

ı.~ Yade ecnebi dili ititilir. 
"" Qı""f&h ~ u edenin manası fu-
~~leketiımizde Türk o· 
de 1~ halk tabakaaımn ekseri • 

1112 •PC>rlaı ına kartı likayıt 
Jor · Bu bizim için memnu· 
~elikki edilemiyecek bir 
ır · Terbiye uaulleri llOktai 

llclan yüzücülüğün her hal
hneti f'-tbol oyuııundan mü· 
tuiu halde deniz sporla. 

ft halk tabakası içinde 

lizı11ta likaydiyi izale et-z il'. 
ira Türk· 

ile . ıye gibi her tarafı de-

Ertuğrul yahnda Reisicümhur Hz.ne 
mülaki olarak Y alovaya gittiler 

ı....t Pqa Hs. dh Peadlkte 

Bqvekil ismet Pata Hazretle· 
ri dün sabahki trenle Ankaradan 
gelmitler, Yalovaya ıitmitler· 
dir. 

Batvekil ismet Pata Pendikte 
trenden inmitler, istasyonda Bü-
yük Millet Meclisi reiıi Kizım Pt• Baf•eldl ..-... elfl••u• 
Hazretlerile Dahiliye vekili Şük • •11111 .... .-. 

rü Kaya, Millt Müdafaa ve. I mer ve Köprülüaade Fuat Beyler, 
kili Zuki.i, Rqit Galip Beyle ve diler zevat tarafından kartı
Oi'da mOfettifi F abrettin, O • Janmıılardır. 
çüncü Kolordu kumandam ŞUkrii lamet Pqa Hazretleri Pendik· 
Nailt · Paıalar, Riyaieticümhur u • ten Sakarya motörüne 'binnıitler 
mumı katibi Hikmet, baıyaver Ce- ve Pendik önünde bekliyen Er
li), Kılıç Ali, Afyon meb 'usu Ali, tuğrul Yatına geçerek Reisicüm • 
RUten E,ref; Wdj Mulaittin, ai.I • bur I-lazretlerine miilild olm"'1ar
deiumumi Kenan: lktıaat vekaleti dır. Baıvekil Pata Gazi Huretle
mü.ıeıarlarından Sadullah, Liman rilc birlikte Ertuirul Yatiyle Y alo. 
Şirketi müdürü Hamdi, Net'et Ö· vaya ıitmitlerdir. hiı~'l11nıiş olan bir memle • 

1 Yalnız icabında deniz-

l{m~k teh!~kesinden ~rtu- _Y_a,,..._k_a_J_a_n_d_ı !-M-.-ıııH_E_R-YQ 
tiıı .h . degıl, bu genış de -

ı tıva . ... . tab'· t ele · ıı serve 
~~~en bol obl istifade e • e:- ıçın yüzücü olfü2'k mec-

"llldedir. 

Unla berabe ·· ·· ··ı·· "'·· ._ r yuzucu ugu e" .. 
ıçın mutlaka ıahil aha-

1 ,~-~~ak la tart deiildir. 
~ • ullanmağı öirenmek 

~L..:.' ... ll .bir memleketin her sı -
~ •ıl~h 
~ llı-.r .a. altına alınıyoraa 
~ de ~~ ıle birlikte dahil aha
l~u~umkün olduiu kafu 

' e aevketmek iktiza e. 

~ ~-- .. 
' ıçın aon •eneler Zarfm • 
'•lc•zl-.r bile silah altına a • 

""' erlere vi~z·· ··ı··k 1· "'~ ,,_ucu u ta ım· 

20 bin liralık ·mü
cevher çalan elde . 

Sofyada Radikal 
birliğinde 

SOFY A, 12 (A.A.) - Radikal 
- Demokrat birliiinin dokuzuncu 
konsresi buıün açılmaktadır. Kon· 
ıreye Almanya, lnıiltere, Dani • 
marka, Franaa, Yunaniatan, Hol -
linda, LehiataıJ, Türkiye ve Bul • 
ıariatan murahhulan ittirak et • 
mektedir. 

Elki Fr&111ız batvekili, M. Her
riot yanında ayan ve meb'uaan i· 
zaaından bir arup olduğu halde 
buıün öile üzeri Sof yaya ıelecek
tir. b ak makaadile çareler 

~ İc. azı Yerlerde bu mabat 
s;:::n muayyen bir dere • 

' Evvelki gün Sofyaya gitmiş o-
lan sabık Fransız Başvekili M. 
Herriot sah günü tekrar 1stanbu. 
la gelecektir. Çarşamba günü şe -
refine Union Fransezde· verile
cek olan öğle ziyafetinde bulun -
duktan sonra M. Herriot o akşam
ki trenle Ankaraya gidecek, Baş
vekil İsmet Paşa Hazretleri ile 
görüşecektir. 

t tertiı. ısıtabilecek tekilde 
l... ,__ tı havi havuzlar yap· . 
""'t-qıı lard ~ ... ,ta ye •utata 
)•z tat·' ır. Hatti mek • 
~o 

1 
ıllerinde nuıl kamp- l:JIUköyde Necmettin Beyin ya· 

kir 'r, hu ıuretle daha u- bamdan yirmi bin lira kıymetin-
-..__'" •na · d he --1 k ... -~ taı· lll"memit olan ıenç- e mücev rat ve ef)'a '.!rt"ara 

. 
1 

•mlere alııtınlıyona Buna~ kaçan Hüaeyinin tehri: 
,açhı bef:n.lerde yüzme öğret- mize ıttirildijini dün yazmııtık. 

b\lı\la- dı1elerden tahsisat Hüıe · vvelce Necmettin Beyin 
• ~\l~ :eı~~litlar yapılmak- yaba ut&kken dolaptan efya 
• 

1 SOc: le 11 uç, on dört yqla· çalmıı, ve altı ay hapıe mahkUm 
t. )il'rt!i ~lc!llrdan bqlıyarak edilmittir. Hüseyin bundan kırk 

M. Herriot Ankarada iki gün 
kalacak, Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Beyle birlikte Yalovaya gi
derek Reisicümhur Hazretleri ta -
rafınrlan kabul olunacaktır. . · "t~=:~- ı:_~:!la~;ea~e~~ ıün evvel hapiaaneden çıkmıf, U • 

•etıtı ... luköye yakın Safra köyüne git-
M. Herriot ayın yirmi dördün

cü günü Çiçcrin vapurile Rusyaya 
mit, hemıiresinin yanında misafir hareket edecektir. 

~ ege çalııılmakta-

~ ~eJnleketlerde deniz 
~ e Yüzücülüğe kartı 

ehetıımiyet bizler i • 

< -•h111et Aaım 
~' tbadl -.,ifada) 

kalmıttır. 

H i•s_; b" uı k" . Neşet Ömer ve Fuat B. ler .. -., .n ır gece u oye ıne-
rek Necmettin Be in alıama ·r· Evvelki gün Yalovaya aitmİf 

• •• Y Y 11 olan doktor Neşet Omer beyle 
mıf, eıya ve mucevberat çalmıf, K6prDlll zade Fuat B. dBn ak· 

<Umum • lıactl M,J.lfada> pm dlamOflerdir. 

....... ılı.. 

ır---------- Mesele olmadığı "iiltMışilJı .., - - !'1 
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Çıkarılan lngiliz şirketi 
mümessili hakkında 

ngiliz elçisinin gönderdiği rapor dip
lomatik harel:ete lüzum göstermedi 

- - - - - -
Iraktaki kanşıklık . 

Asurilerden 1500 kişi Suriyeye kaÇ
mışlar, Fransızlar silahlarıni aldıklan 
halde silihb olanak ~uıa geçmi§)er 

Irakta son zamanlardaki hidi • · 
seler etrafında şehrimizdeki trak 
sefaretinden gazetemize şu malu -
mat verilmiştir: 

"- Son günlerde Irak hükG·. 
metinin Asurilerin iakinı hakkın • 
da aldıiı kararlara kartı ıelen 
Asurilerden 1500 kiti Suriye hu • 
dutlar1ı.- kaçmıılar ve orada 
Fnuıaızlar tarafmdan silihlan a • 
lmmıftı. F &t bunlardan bir ku.. 
mı ajuatotun dördüncü ıecesi 
ıilihh oldukları halde Irak huclu• 
duna ıeçerek Irak müfrezeleri. 
ne tecavüz etmitlene de asker bu 
tecavüzü ıilibla karfılamlf, iıiler 
dajılmıtlar ve kaçmıtlardır. Bet 
yüz kadar olan bu Alilerin bir kıs· 
mı Suriyeye iltica etmitlerdir. Ge
ri kalanlar da takip edilmektedir. 
Bunlann Irak hükilmetinin tiddet
li tedbirleri kartı11nda kayıtsız ve 
f&J'llız teslim olmaları beklen
mektedir.,, 

Bu mesele hakkında yerintfen 
ve A vrqpa gazetelerinden alman 
diğer haberler iç sayıfadadır •. 

............................................................................... ..... 1 

Doktor - Vakıa bu hutall§ın ameliyatı tehlikelldlr, 
onda dokuzu ölUr biri kurtulur; ama merak ebll••• 
9lmdlye kadar tam dokuz kiti elimde ölclU. llelld 
-elzkurtulumunu&ı 



Alman yada 
Komünıstler hala 

faaliyette 

"Kahrolsun Hitler ! ,, 
Berfin, l~ (A.A.) - Dün ge· 

ce zabıta tarafından yeni bir 
araştırma yapılmış, yine birç?k 
komünist tutulmuı ve gizli yazı· 
lar ele geçirilmiştir. 

Covti ajansının bir tebliğinde 
bildirildiğine göre bu komünist
lerden biri kaçmak istediği sıra
da yaralanmış, bir diğeri de du
Yarlardan birine "kahrolsun Hit· 
ler! Kızıl cephe hila yaşıyor,, 
sözlerini yazarken yakalanmııtır. 
Sade'de Pforzbefo'de evlerinde 
patlatıcı maddeler bulundurmak
la zannalhna alınan sekiz komü · 
nist tutulmuıtur. 

Brisgan'de bulunan Friburg'da 
da bir komünist kurye yakalan
mııtır. Bu adam Bale de çıkan 
bir komünist gazetesine gizlice 
yazı ıZ>ndermekle zannaltına alan· 
mışhr. 

Manheim ve Karlsruhe'de de 
birçok komünist yakalanmııtır. 

Hücum kıt'aları geçit resmi 
Osnabruck, 12 (A.A.)- Mil

liyetçi ıosyalist hücum kıtaları 
efradı tarafından yarın büyük 
bir geçit resmi yapılacaktır. Bu 
geçitte hazır bulunmak üzere 
daha şimdiden Berlin'in garbın
daki Doeberiç kampına Potsdam, 
Frankfort ıehirlerinden ve Po
meranya'dan on bin milliyetçi 
sosyalist gelmiştir. 

Rayiştag yangını 
Layipçiğ, 12 (A.A.) - Raybiı

tağ yangını davasının Layipçig 
mahkemesinde rüyetine eyliil 
sonunda baılanabilecektir. Mu· 
hakemenin yapılacafl gün maz- · 
nunlara mildafaa vaııtalar1nı 

hazulamak için verilen son 
mühlet biteceği 18 eylülden 
sonra kararlaıtmlacaktır. 

Diier taraftan Layipçig mah· 
kemesi bu yangın hakkında 
bazı vesikalara sahip olduklannı 
yahut beyanatta bulunabi-
1 eceklerini gazetelerde bil· 
dirmiı olan kimselere birer 
mektup g6ndermİf, kendilerini 
ıabitlik etmiye çağırmııbr. 

Almanyada gazetecilik 
Berlin, 12 (A.A) - ·Alman

yada gazeteciler hakkında yeni 
bir kanun hazırlanmaktadır. Bu 
kanunun gelecek son baharda 
meriyet mevkiine girmesi muh
temeldir. 

Plaj yerlerindeki çıplak
lıktan softaca bir şikayet 

Rochelle, 11 - Rochelle pis· 
koposu Curien plajlardaki çıp
laklık aleyhine bir tctebbüste 
bulunmuştur. Piskopoı kendisine 
tibi olan kilise rahiplerine gön
derdiği mektupta şöyle demiştir: 

"Bu sene moda olan plajlar
da bacalet aver manzaralar bü
küm aürüyor. Fakat bu manza
ralar karf11ında hem bUkümet 
ku•vetleri, hem de bu bale se
yirci olan ahali sükut ediyor. 
Diyorlar ki modadır ve bütün 
ilem bu moda karıısında boyun 
eğmekten baıka bir~ey yapmı
yor. Diyorlar ki bu hıfzıssıhha 
kaide9idir ve herkes bu sözün 
bir riyadan baıka birıey olma· 
dığım pek iyi biliyor. Kiliseleri 
vilcudün mahrem yerlerinin ma
suniyetini muhafaza için yazılar 

~SON HABERLE.R 

M. Musolini Avrupa için 
bir formül hazırlıyor? • 

yenı 

Bir çok Devlet reislerinin kendisini sık sık ziyaret 
ettiği Avrupanın akıl hocası ? 

Paris, 12 (A.A.) - lntranzi 
Jan gazetesi, M. Moussolini hak. 
kında ki . bir yazısında diyor ki : 

"Diplomasi sahasında son za
manlarda yapılan şeylerin hepsi 
Avrupa'nın akıl hocası olan M. 
Moussolini'nin eserleridir. ltalyan 
ba,vckilinin bu nüfuz ye tesiri· 
nin daha ziyade arhp genişliyece
ğine inanmalıyız. Alman, Avus
turya ve Macar devlet adamları 
hep .sık sık siyasi konuşmalar 

yapılan Roma yolunu tutmakta· 
dırlar. 

M. Moussolini, Aavrupa mu-

Almanya da 
Yahudiler 

Tebaa olmak hakkını 
haiz değildirler 

Berlin, 9 - Bade hükümeti 
tabiiyete kabul hakkında yeni 
bir kanun neşretmiştir. Bu ka
nun diğer alman hükümetlerine 
örnek olacakbr. Kanunun on 
birinci fıkrası bütün Yahudilerin 
~e uzaktan bile olsa Yubudilik 
ile alikadar olanlaran Alman ti
biiyetine kabul edilmesini men· 
etmektedir. Bu usulden umumi 
harpte Almanya için harbetmiş 
olan YabYdiler bile istisna edil
memitlir. Yalnız. gönüllü o1arak 
orduya girmiş olanlar hariçtir. 

Meşhur bir Yahudi alimi 
açığa çıkarıldı 

Münib, 12 (A.A.) - Meşhur 
yabudi hukukçu ve Münib Uni
versiteıi hukuku esasiye profe
sörü Hans Naviaaky'ye memurin 
kanununa istinaden yol Yerilmiş
tir. 

İngiliz bari ci ticareti 
Londra, 12 (A.A.) - Geçen 

sene Temmuz ayı içinde logil
terenin ıtbalih 53, 706,227 lngiliz 
lirasını bulmuıtur. Bu mikdar 
1932 yıltnın aynı aytna nazaran 
1,793,962 liralık bir fazlalık 
vardır. 

Gene geçen T emmuı içınde 
lngilterenin ihracatı 29,847,341 
lira tutmuştur. 1932 yılının aynı 
ayındaki ihracata nazaran bu 
sene 553,653 liralak bir çoğalma 
kaydedilmiıtir. Mükerrer ihracat 
ise geçenkine nisbetle 1,018,962 
lira fazla olarak 4,323, 719 lngi· 
liı lirasından ibaret bulunmuştur. 

İtalyan - Rus ademi 
tecavüz misakı 

Berne, 12 (A.A.) - Ortaya 
çıkan bir şayıaya göre ltalyan -
Rus ademi tecavtız misakı gele
cek hafta içinde imzalanacaklar. 

Zeplin yolda 
Pernanbouc, 12 (A.A.)- Zep 

pelin saat 1,25 te Almanyaya 
hareket etti. 

yazmalıdır. Bu meselede mukad
des kitapların lüzum göıterdiii 
vuzuh ve aarahat ile fenalığı 
göstermelidir. 

vaıenesi hakkında yeni bir for· 
mül hazırlıyorlar gibi görünmek
tedir. 

M. Moussolini'nin Herlin'de 

hakiki bir nüfuza sahip yegane 

devlet adamı olduğu korkusuzca 
ileri sürülebilir. Bunun böyle 

olduğu Avusturya meselesi hak
kında yapılan son teşebbüsler 

esnasında ortaya çıkmıştır. Bi· 
zim mümessillerimiz, Alman bil· 
kümetinden bir takım vaitler 

koparmağa çalışırken ltalya bu 
vaitleri çoktan almış bulunuvor· 

Türkiye - Almanya . .............................................. . 

Son itilaf 
En çok Almanyadan 

mal alacağız 
Berlin,12 (A.A.)- Yeni Türk 

Alman mukavelelerinin akdi mü
nasebetileya:ıdığı bir mukavelede 
La corre spondance Diplomati
cie • Politique Allemandc gazetesi 
bu mukavelelerin iki memleket 
ara11ndaki ticareti hacminin art
masına yardım edeceği kanaatini 
göstererek diyor ki : 

Türkiye iktısat vekili Celal 
bey deKölnische zeintung gaze
tesine beyanatında aynı kanaati 
izhar etmişti. Celil bey Türkiye
nin muhtaç olduğu eşyanın en 
büyük ve en mühim kısmını 
şim:liye kadar Almanya-
dan almış olduğunu ve ilerde de 
bunun bittabi böyle olaca· 
ğmı ilave etmiştir. Salahiyettar 
bir membadan yapılan bu de· 
rece müsbet beyanat Almanyada 
tesir yapmaktan ve iki memleket 
arasındaki umumi münasebat 
üzerinde çok müsait bir tarzda 
~endisini hissettirmekten hali 
kalmıyacaktır. 

Daha ileri! 
Molison ailesi 
rekor peşinde 

Nevyork, 12 (AA.) - Tayya
reci Mollison lngiltereye dönmek 
üzere bugün Majestie vapuruna 
binmiştir. Mollisooun bu seya
hatten maksadı Atlas Okyanu
sunu son geçişinden sonra ka
raya inerke düfüp parçalanan 
tayyaresinin ayni olmak üıere 

yapbrmakta olduğu tayyareniıı 

inşaatını göz önünde bulundur-
maktır. . 

Mollisoo, karısı ile birlikte 
yeni bir uçuş yapacağmı; Ceds 
ile Rossinin kazandıklraı rekoru 
kırmıya çalışacağmı söylemiştir. 

Madam MolJison bir müddet 
daha Amerikada kalacaktır. 

I 
du, ve onun aldığı bu vaitler, 
uzun, gizli ve dostça müzakere
ler oetıcesinde elde edilmiş idi. 

Littorio kulesi 
Milanu, 12 (AA.) - Littorio

da ç~likten yapılan kulenin açı· 

lış merasimi nafia nazırı ile fa-

şist fırkası umumi katibinin ve· 
kili mebus Maraacalchi tarafın
dan yapımıştır. 

108 metre yüksekliğinde ve 
çok güzel bir yapı olan bu ku· 
lenin taraçasında birçok lokanta 
vardır. 

Yunan Cümhu
riyetçileri 

Birer ikişer ordudan 
uzaklaştırılıyorlar 

ATlNA, 12 (Husu.si) - Cüm· 
huriyetçi mahafilin itirazlarına 

rağmen müfrit hükumet mahaf ili, 
ordu kadrosundan cümhuriyetçi 

hatipleri uzaklaıtırmak için hum
malı bir gayret sarfediyorlar. Bu 
gayret, bilhassa Meb'usan Mecli -
sinde '\'uku bula'tı hadiselerden 
sonra cümhuriyctçilerin hiddet v.c 
infialini şiddetlendirmektedir. 

Cümhui-iyetçi zabitlerde de ay
ni infial ve hiddet hisleri hüküıın 

sürüyor. Mütekait zabitler, ••cüm-

huriyeti koruma,, namile bir ce· 
miyet vücuda getirmitlerdir. Bu 

cemiyete akın akın zabitler yazıl
maktadır. Ceneral Papuloı ta bir 

mektupla bu cemiyete iltihak etti
ğini bildirmittir. 

Venizelosa suikast 
AT1NA, 12 (Huıuıi) - Mu

halif cümhuriyetçi fırkaların M. 

Venizeloaa karşı yapılmıt olan ıui· 
kast tahkikatı için hükUmetten 
istizahı mutazammın olmak üzere 

hazırladıkları takririn Mecliıi 

Meb'usan riyaıetine tevdii tehir e-
dilmi~tir. , 

İıtizah takririnin tehiri, efkarı 
umumiyede hüküm ıüren aıabi

yetin leıkinine yarıyacağı ümit e -
dilmektedir. 

Amele ile çarpışma 
ATİNA, 12 (Hususi) - Alive

ri kömür maden ocaklarında grev
ci amele ile zabıta kuvvetleri a • 

rasmdn kanlı müsademeler vuku 
bulmuştur. Ameleler, komüniıt
lerin tahrikile ayaklanarak hem 

ücret!c:rinin artma11nı he Cle çı • 
karılrr.ı' olan arkadaJlarıifth hiz
mete tekrar alınmasını iıtemitler 
ve bir taktm hadiseler çıkarmış
lardır. Bunun üzerine zabıta ara • 

ya girmit ve polisler ile grevciler 
arasındaki müsademede iki taraf -

r Dehalet ediyorlar - tan beşi ölüm derecesinde ağır ya-
ralı olmak üzere 16 kişi yaralan -Londra, 12 (A.A.) - Irak 
mışhr. 

sefareti, 250 asi Asurinin Irak 
kuvvetlerine dehalet ettiklerini Grevci amele, ocaklara da ateş 
bildirmektedir. vermi~Ier ise de yangın büyüme _ 

·-------------- den söndürülmüştür. 

Okrayna takıını 
mağlup olduk 

HARKOF, 12 (Hususi JıJ 
birimizden gece yarısından f 
ikide aldığımız telgraf) -
takımımız bugün burada 
na muhtelitile karşılaştı. _.a 
mutat merasi.mden sonra P"" 

sekizde- başlandı. Uk d 
O - 1 bitirdik. Hakem bil I 
de bir golümuzü saymadı. 
devrede bizim bir golüıııiiSC 
kabil Ruslar üç gol yaptılJJ'· 
ticede oyunu 2 .- 3 kaybe 

Birinci devrede biz hilcit' 
nuyortluk. ikinci devrede iti 
lar daha ağır bastılar. 1 
mız esas itibarile güzel 'ie 
nilen bir oyun oynadı. 

Yarın atletizm müıa 
yapılacaktır. Ayın on y 
heyet•miz Türkiyeye miit• 
hen hareket edecektir. 

Dahiliye tayini 
ANKARA, 12 (Huıll•o 

Beytüuebap kayırıakamlı~ 
karo. kaymakamı Adnan, 
mar. kaymakamlığına 

kaymakamı Faik, Akıehir 
ka.mlığına Bozöyük ka 
Edip, Bürhaniye kaymak--... .
Dü7.ce kaymakamı İsmail 
Akhisar kaymakamlığına 

kay .nakamı Cevat, Cizre 
kamlığıııa Fethiye kayma 
ret, Silvan kaymakamlığına 
nu kaymakamı Ali Rıza, 
ga'!i kaymakamlığına Mut 

ma!{amı Sait, Divrik ka 
lığma Çanakkal~ emniy:et 
A!i Fuat,. bjrinci umuıni 
tişlik asayiş müdür muavi 

Süphan vilayeti hukuk itltfİ 
diirü Fuat, Tutak kayn;ı 
na Petürke kaymakamı 
Petürke kaymakamlıjına 
Ün}e k2ymakanu Kemal, 
niye kaymak lıgma Mi 
kaymakamı Salıilıattin, Mi . 
kayraakc.ıı.mİığma Orhanı-" 
m.,,k~aıı Nas1h, Konya 111 

çuluğuna Kocaeli mektuPÇ~ 
fik, Koqleli mektupçulujV, 
du mektupçusu Avni, Yoı.ıt' 
tuı:~11luğuna Muğla me 
ıu Sırrı, Ordu mektupç-·-· ........ 

Gün:•işhane mektupçuıd ~ 
um~,ni müfettişlik sabık 1"~ 

lerı müdürü Muzaffer, 
mekhıpçuluğuna lçel me~ 
ğundan a-.,ıkta kaian Sabtl 
tayin edilmi§lE.rdir. 

Belediyeler Ban~ 
• / 

Ankara, 12 (Husu,i) tJ 
lediyeler bınlıcasının, . 
heyetince tasdik ed•!:'.!:t 
esas nizamnamesi bugtP";,tl', 
m'. ırazele ile •efre•lil~·· . ;J 

Gemide bir ölü b1t ~~ 
CebeJitarık, 12 (A ~) 

conia ismindeki lnıili• df' 
vermiş olduğu bir '~ıt 
gemideki bir ölü "'e r• 

uı• yarahyı · çıkarmak dr' 
süratle Cebelitarıka d 
lediğini bildirmic:tir. 

1 (ldıP Yunan nazır a d 
Ankara seyah~ il'~ 

Ç ıct•ri' I'~ 
Atina, 11- M. • --~ 

riciye ve lktısat Nazı~I~;, ~ 
kara seyahatleri, harı~~I 'I 
nın Avrupadan avd~~~ ,
kip ve eylül ayınıD 1 

zarfında va ki olacatıt· 
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SOHBETLER 
ETLER 

k- Sovyet 
dostluğu 
'Porcularınm Rusya se · 
. doat Sovyetler spor te • 
"e resmi heyetler tara • 

~~ aan1imi ve pek dosta. 
~ ılde kar,ılandığını her 

Yerden haber alıyoruz. 
Yazıyor, ajanslar bil· 

luı ne,riyatı Türk spor
korn!u memlekette nasıl 
1iını gösteriyor. Türk 

Bir kaza 
Dün gece bir adam 

boğuldu 
Dün g~c-:: bir deniz kazası ol· 

mu~. henüz huviyeti tesbit edile • 
miyen bir adamcağız boğulmut • 
tur. 

Gece geç vaki~ yaptığımız tah-
kikata göre bu kaza !Öyle olmuı· kartı Rusyada göıle • 

doıtıuk eserini İstiklal 
ti. tur: 

ilk günlerinden baılı -orur.•nı-ı Kadıköyden 20,46 da kalkan 
doıtluğun iki memleket Avni kaptanın idaresindeki 

. bilhaaaa iki gençlik a- Moda vapu1'u Haydarpaşadan kal-

~IY&aetten uzak inıani le. kıp Salacak önlerine geldiği sıra· 
tddediyoruz. S d da K•ıleli talebelerinden a et-

il da ·ı ... ~ vaıı e uırll'!tıgımız tin Efendi vapurun kıç tarafın· 
ttrk hududumuzda siya • dan bir adamın denize dü,tüğünü 
tlu~ ş· ıun açtığı sulh kapm bil~tçi vaııtasile kaptana haber 
'1'ldi biz cihanda sulh, vermitlir. 

"ılh davaaı etrafında bü
b Ve ruhi kudretimizi 
ulunuyoruz. Bu da va 

'llbeı'ul devlet adamları -
it ~u.z Sovyet devlet a

~· bırlıkte Avrupa ve cihan 
~'Q elele vermiı, ıulh da· 

•Yetlendirmek için çalış. 
it. Bir tarafta yaılılar ci
Uraa hizmet ederken bir 
1'lilletleri biri birine ' sev. 

tez h·· ı • a ur ere ıahit oluyoruz. 
illi müsavi insan sıfatile 

.1
11 •e aralarında ıiyue· 

ı.: ıençliğin ve ıençlik ça
qıı • 

11 unsurları aalip olan 
t cihanın beklediği ıulh • 

4
'-neler veriyorlar. 

arır";Ulllrınm Sovyet 
• 
1 

•I"& ından doıtça kar
.. arı T·· k 
L_ ' d ur sporcularınm 
~rtı uyd ki ·ı u arı dost his • 1 ederk k · . en omıumuzun 

aa · mırniyele sadece tek 
.., e ı}C, 
•etekk·· ukabele etmek iı. 

ur eCle..iz. 

.sad'n Etem 

Bu sırada saat yirmi bire beş 
vardır. 14 mil ıür'atle giden va. 

pur ı~ri döndüğü vakit projektö· 
rün ziyaıı altında bir adamın de
nizde çırpındığı görülmüttür. Der· 

hal bir sandal indirilmiş, vapur -
dan çalınan imdat düdükleri üze· 
riue Liman tirketinin 6 numaralı 
istimbotu da vak'a mahalline ye· 
ti,mi,tir. Nihayet denizdeki adam 
ıandaldakiler tarafından çıkarıl· 

mıı ve romorköre oradan da vapu
ra nakledilmi,tir. Vapurda orada 
bulunan bir doktor tarafından 

kazazedeye iptidai tedavi yapıl

mıt, fakat kurlarılamamıf, zavallı
nın öldüğü anlaşılmı,tır. 

Boğulan adam kırk yaşlarında 
kadar, temiz kıyafetli birisidir. 
Vapurun arka tarafında bastonu 
bulunmuftur. Denizden ~ıkarıl· 

dığı vakit üzerinde ceketi ve ayak
larında kundurası olmadığı gö· 
rülmüttür~ 

Bundan; denizde kaldığı yir;i 
dakika zarfında boiulmamak i
çin çok uğra,tıiı, daha aerbeıt ha· 
reket edebilmek için elbiselerini 
çıkardığına hükmedilmektedir. 

liha H. Leblebici 

Othor oynıyacak 
l Tevf lc H Ce5et, vapur köprüye geldiği 
edile 1 

: Al_ma~c.adan zaman çrkarıbn11, zabıta tahki
le . celc. bır fılm ıçın bir kala ba.şlamıtlır. Vapur yolcula
~ 1~za etmiıtir. 1929 

fi~ll~~~ batka leblebici 
~iıt:11.çı~ _de bir angajma
\illal . dnaınde de baı ka-

rından Muıtafa Efendi isminde bir 

zat boiulan adamın Kadıköyün • 

de oturan İranlı Bahtiyar oldu -
ğunu, dün .abahleyin 8,45 vapu-

rile lıtanbula ıeldijini, Kadıköy-
y Yapacaktır. Filmlerin 

-._,, '~1!111•ktad 1r.] Sğuıtoı-t, . ılu fil b. d de oturan lranlıların kendisini 
. ıkiı . . 111 ar en çenile· tanıyacaklarını, mağrukun fahıı -

nı tanımakla beraber iımini bil • 
~ıı,'I /Ç•nde bitirilecektir. 

~İtir·ı ılaıi bu iki filriıden 
1 ecet· , li ır. mediğini söylemittir. 

Ceıel Morıa nakledilmittir. 
Mairı•kun hüviyeti dün gece geç 

tt~İt~ henüz stüdyoda irn· 
"-ibı tkte veaınema artisti 
dir, Yacajı tecrftbe edil- vakit~ kadar leıbil edilemeımit -

lıı .. aı .....___ 
ıın A • e 

' 'Yn lllahkumıyeti 
~'At11 l~de Veliefendide ya-

"1 ~Gpe z~~ Efendinin evine 
"'-~t,11' ılezik, yüzük, ba
'ti . •uçlu Alinin mu it_,_ 1 ••t•ııb 

"'\~ '•iııde ul ikinci ceza 
L e._.. ı· dün bitmiıtir. 
""I\..· .. ' 1 • "'"~ le• llııı İlci sene, dört 
~ ..... ~miıtir. 

Ptta "f 1: ~ arı nazın 
&...~ \'rupada 
,,_ ~ ·"'•rif 
~ ~ tit ~·~•rı Hilmi Isa 

, Gt )t lbııtır. Hilmi Isa 
li.ı Pllltk · . qttelct ıçııı oradan 

tr. 

tir. 

Tayyare piya_ngosu 
Oobeıinci tertip tayyare pi· 

yangoıunun dördilncü keıidesi 
dün bitirilm:ştir. 10,000 lira 
10978 numar•h bilete çıkmıştır. 
Kırk bin lira kazanan biletin bir 
parçası lslanbulda, birer parçası 
lzmir ve Petürkede aahlmıf, iki 
parçası lstanbulda sahlmıyarak 

iade edilmiı, diier parçaları hiç 
sablmamııtır. Yirmi bin lira ka
zanan biletin bette birlik bir 
parçası Ye ayrıca onda birlik 
iki parçaaı lıtanbulda ve bir 
parçası Ankarada aahlmıf, diğer 
parçalan tahlm .. nıştır. 

Yeni Maliye teşkilitı : 
Defterdarlık kalkıyor 
Defterdarın vazifesini baş mürakıp 

görecek, mürakıp belli değil 

DGn Defterdarlıkta toplanan Defterdar ve mlcltlrler 

İstanbul Maliye letkili.tının ı olmak üzere iki içtima yapmıtlar, 
ıslahı faaliyeti devam etmektedir. yeni teıkilal etrafında görütmüt · 
Yeni teşkilatta vazife almak üzere lerdir. 
iki gün evvel şehrimize gelmiş o- Eyhilün birinden itibaren lıtan
lan Samsun defterdarı Zeynelabi· bul defterdarlığı ilga edilecek· 
din, Ankara defterdarı Salim, An- tir. 
kara tlefterdarı Talat, varidat mü· Yeni tetkili.lta defterdarın va
dÜrü Amir, Maliye müfettişi Şev- zifesini başmürakıp görecektir. 
ket ve İstanbul defterdarı Mustafa Bat mürakipliğe kimin getirilece • 
Beyler dün öğleden evvel ve sonra ği henüı; belli değildir. 

Türk Dili Tetkik 
Cemiyetinde 

T. D. 1 etkik cemiyeti umumi 
merkez heyeti dün sabah saat 
dokuz buçukta ve; öğleden son
ra saat 14 le umumi ki tip ve· 
kili lbrahim Necmi beyin reiıliii 
alttnda Dolmabahçede toplana· 
rak ankete konulmuş olan Arap
ça ve Farsça sözlere ~elen kar· 
tılıklar üzerine Osmanlıcadan 
Türkçeye karşılıklar klavuıu ko· 
misyonunun hazarladığı liste· 
leri müzakereye devam etmiştir. 

Umumi merkez heyeti pazar· 
tui gilnü tekrar saat dokuz bu
çu"ta ve öğleden sonra saat 
14 te toplanacaktır. 

Mısırh Prenses 

Sabık hıdiv Abbas Hilmi Pa
şanın kızı Mısır prenseslerinden 

Şevket Hamm Avrupadan Şeb· 

rimize gelmiştir. 

VAK 1 T 
GUndelik, Siyası Gazete 

lııtanbul Ankara CAddcsi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 24370 
ldare telefonu : 24370 

Telgraf adresi: latan bul - ·ı AKn 
Posta kutusu No. •6 

Abone bedelleri: 
Türkiye e:cnebl 

Seneli': BOO Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 75() • 145() • 
S aylık 400 • 1\00 • 
ı aylık 150 .. soo . 
llAn Ucretler• : 

-
flcarl Ulnların ilin •ahlf .. lrrlnde ııantl· 

m1 SO kuruştan hllelıı.r, ilk 1111hlfode ı~ 

kurup kadar çıkar. 

Hüyük, faı:la, denmlı ilin \'l'n!nlere aJt 

ayrı tcn&llAt ,;ardır. 

Keııml llAnların bir ıaatın 10 kunııtur. 

KUçUk llAnlar: 
Bir defası 30 iki defası :>O Uç detuı ~ 

dört ıte!ası 75 ve on defa81 100 kunlftur. 
Uç aylık UAD verenlerin btr defuı mecca· 
nendir. Dört satın geeen lllnlann futa 

satrrlan beş kuruştan he•p edJllr. 

Yoğurtçular için 

Belediyece T eşrinevelde 
bir talimatname tatbiki 

Belediyece ~oğurtçular hak
kındaki talimalnamenin tatbikine 
bir Teırinievvelde baılanacakbr. 

Bu husus, ıubclere tamim 
edilmiı, tatbik için timdiden 
hazarhk yapılması lüzumu bildi· 
rilmittir. Bir Teırinievvelde ••· 
ziyetlerini yeni talimatname hü· 
kümlerine uygun bir hale getir· 
memiş olan yoğurtçular, ceza 
göreceklerdir. 

Recep Bf. 
C. H. F. umumi kitibi Recep 

beyin bugün Y alovadan lstan
buia gelmesi ve sah günü An
karaya gitmesi muhtemeldir. 

Cümhuriyet yıl dönümü 
merasim komisyonu 

Cumhuriyetin onuncu yıl dö
nümü meraslmi haıırlıklarile met· 
gul komisyon, belediyede dün 
de toplanmıf, çahımasıoa devam 

etmiıtir 

Yüzücülük 
Beykoz klübü idare heyeti dün 

toplanmıttır. İçtimada denizcilik
le en ileri gitmit klüplerimizden 
biri olan Beykoz klübünün bir yü· 
zücülük §ubesi açmasına karar ve
rilmiştir. Bu ıube Moda deniz ha
mamında ayrılan bir yerde açıla • 

caktır. Açılma meraıimi bu ayın 
yirmi dördünde yapılacaktır. Ayni 

aktam Beykoz klübü tarafından 
Moda yalı gazinoıunda bir kır ha· 
loıu da verilecektir. 

Mide, Karaciğer ve Barsakları 
hasta olanlar 

aç karnına ve yemek arasında 

Krahisar Mden Suyu 
içmelidirler. (5659) 

Fert, Cemiyet, 
Devletçilik 

Dört gün ~ iıren şiddetli Lir na. 
betten sonra gözümü biraz açınca, 
Peyami Safa 8. in, ilim kisvesi al· 
tındaki demagojiieriyle karşı) aş• 
tım. Cümhuriyet gazetesir.in fık
ra mul-.ftrriri dört gündür ne yaz• 
dı bilmiyorum. Cumartesi günü 
gene ferl, -:emiyet realite falan ve 
filan diye bir siitun yazı yazıp t'-> 
nu söylemiş: "Devlet istibdadmıa 
giden bir cemiyetçilik, anarfiyc, 
kargaşalığa giden bir ferdiyetçilik 
kadar berbat, kötü bir ıeydir.,, 

J •• :lf. ,,. 

Peyami Safa Bey "Sözde müne'I 
verlere,, hitaben diyor ki: Bugün· 
kiler, yani - yarı münevverler -
fert ve cemiyeti birbirinin 7.ıddı, 
düımam addediyorlar, fert ve ce
miyeti, biri müsbet, diğeri menfi 
iki kutup zannediyorlar ve biı- re
alite bütününü ikiye bölüyorlar 
ve aslmda yekpare olan bu realite
yi tecrit tarikiyle fert ve cemiyet 
parçalarına ayırıyorlar .. 

Peyami Safa B. in bir iddiaıı va. 
rittir. Ancak bu iddiayı, yarı mü 
nevverler diye istihfaf ettiği genç
lere maletmesi ve bu iddianın çü
rük bir iddia olduğunu ilt:ri sürme
si doğru değildir. 

İçtimai realitelerin, ferdi reali
telerin fevkinde görüldüğünü; fer 
din cemiyette amelden sakıt oldu. 
ğunu iddia edenler yarı münevver 
değil, tam münevverlerdir. Bu 
iddia Durkheim ve Levy • Brulh 
mektebinin iddiasıdır. 

Bu tezin, lamamiyle aksini fe.,... 
di insiyativler karşısında, cemiye. 
tin amelden ıakıt olduğunu iddia 
edenler de vardır. Bu iddiayı gü 
denler de, sözde münevver değil, 
~ a1rı münevver\f:t·dir . 

Felsefe bakımından da meae • 
li Charles Lalo aibi, ferdi iniıya. 
tivHe cemiyete mal eden edebiyat 
doktorları çıkmıttır. 

"fert ve cemiyet, iç içe gire. 
rek, hem birinde, hem de ötekin • 
de kemmi bir parçalanmadan ve 
kemmi bir terakümden, keyfi bir 
parçalanma ve keyfi bir te
raküme intikal elmİ§, yal • 
nız f eriten cemi yele değil , 
cemiyetten de ferde doğru, 
karıılıklı reaksiyonlar ve müna. 
ıebellerle biribirlerine bağlanmıı, 
ayni kıymette birer komleks., ol· 
duklarını iddia edenler de mev
cuttur. 

Yalnız bu tezlerin ortasında 

bocalayan bir Peyami Safa Bey 
var, ki dün Durkheim mektebinin 
lam zıddını iddia eder: "Ben ferdi 
yetçiyim, kuvvetli olan ferdin iniı. 
yativiJir,, iddiaıını güderken, bu
gün mutedilletir ve cemiyetle fer
din ayni kıymette birer kompleks 
olduğunu söyler. 

Hakikaten, Peyami Safa Be· 
yin terminolojisini ortaya koyup 
sistemini göstermesi lazımdır. ki 
bu vadide münaka!a edebilelim. 
Yoksa demagog bir allime olmak
tan kurlulamıyacaklır. 

• .y. .y. 

Bugün, kısaca asıl davamıza 
temas edeceğiz. Peyami Safa Bey 
diyor ki: "Bir milletin nisvanı, de. 
recei terakkisinin mizanıdır ıö. 

zünde, fikri namına hiç bir fey 
yoktur,, . 

Ve bunu ıöyliyen Peyami Sa• 
fa Bey, ortaya guya f U fikri atı. 

yor: "Devlet iıtibdadına giden bir 
cemiyetçilik, anar~iye, kargaıalığa 
giden bir ferdiyetçilik kadar her. 
bat, kötü feydir,, . 

Sellm llzzet 
( Lutf en ıayıf ayı çevirinia) 
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Deniz sporlan 
Başmakaleden Devam 

çin dikkat edilecek bir ibret dersi 
olmalıdır. 

Demek istiyoruz 'ki cüm'huriyet 
hükumeti sporların hemen her ne
vine .kar§ı himayesini esirgemi
yor .. Bu suretle her nevi sporların 
h'alk arasında rağbet bulmasını 

kolayla§tırıyor. Ancak dediğimız 
gibi hükumetin bu himayesine rağ
men deniz sporları ve yüzücülük 
henüz memleketimızde diğer spor
lar derecesinde bile mevki 'tuta -
mamış bulunuyor. lşte bu ciheti 
göz önüne alarak ıcap eden ted • 
birleri almak zamanı gelmiştir. 

Türkiyede ve memleketin her ta
raf mJa yüzücülüğü umumi bir ih -
tiya~ haline Betirmek için icap e -
derse bazı kanuni tedbirler öile 
alınabilir. 

Mehmet Asım 

Çakmak Taşı 
Çakmak ~e ,akmak tqı ka

çakçıhğından .muhakeme edilen 
•ohacı Nizamettin ve tdlil Ata 
Ef ea.diluio muhakemelerine dün 

adliyedeki dOkur.uncu ihtisas mah 
kemesinde devam olunmuştur. 

Dün'kii muhakemede lhaı.ı ıme· 
murlar, şahit olarak dinlmaait" 

ler,mubakeme, 'Şahit çağın1ması 
için kalmıştır. 

Otomobil yanşı davası 
Otomobil yarışı davaSJna ait 

muhakemeye, dün sabah Sultan-

anmet biriaci sulh .hukuk mah
kemesinde devam olunacaktı. 

Fıakat Samiye Bürlıan Calıit 
]uwmın vekili, Eıkitelıirde bu-

lunduğu içia mahkemede lauır 
bulunamıyacağnn ıtelgrafla bil-

dirmiş, davacı vekili, <tavanın 

başka güne bırakılmasına razı 
olmuş, muhakeme \:almıştır. 

Kaçakçılıktan beraet 
Çakmak, r.akmak .tap, iskam

bil, ecnebi ıigarası meaeleaiaden 

İki Genç 
Viyanalı talebe 

tetkik seyahatinde 

Viyanadan Hindistana 
yayan gidecekler 

Yakalandı 
.,,. 

(llq 1aralı l bici uydaila) 

Safra köyünde arkadaşı Mustafa -
nın akrabasuıdan Ebuzzerin evi • 
ne götürerek sa1damı§tır. 

Hi1seyin bir gün sonra Buraaya 
gitmif, Bunada Rif at Beyin ç.ıf t
liğinde çalışan 9-hası Davuda 
misafir olmuftur .. itte po1is ;om.ı 
babası•ın evinde yakalamııtır. 

r 

Hüseyinin yanında götürdüğu 

mücevherat ..e para da 1stanbula 
getirilmi~tir. Safra köyünde yapı
lan a:raıtınnada Ebuzzerin evin -
de küçük bir çekmece ile boı hır 
mücevher kutusu bu1unmuıtur. 

Safra köyünde Mustafanın hem -
şiresi Şefikanın evinde de araıtır
ma yapılmıı, çalınan eşyadan hır 

kısmı orada bulunmuıtur. 

Yirmi bin lira kıymetinde tah-

22 den itibaren Anadolu ajan-
sı, borsa haberi, aaat ayarı . 

adliyedeki dokuzuncu ibtisaı 
mahkemesinde muhakeme edi
len dava muakibi ve lisan mual· 
limi Asaf Beyin muhakemesi, 
adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde dün neticelen

r ·- - _ , 
min eclilen eşya ve mücevherat a

0

-
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rasmda 14000 liralık bir de bon 

miştir. 

Asaf Bey, 
raet etmiştir. 

kaçakçılıktan be-

Şimdi ı;oruyoruz: Neden? .. 
Devlet istibdadından Peyami Be • 
yin kasti nedir? Ferdiyetçi olan 

Peyami Safa Bey, ferdiyetçi kar• 
ga.şalığın kötü ve berbat bir şey 

olduğuna kaniae, bu anarşinin ö
nüne ne suretle geçilebileceğini 

taşavvur ediyor? Mutedil bir dev
let iatibdadmın candan ve yüre -

jindc:n taraftarı oldujunu geçen
lerde bize verdiği hir cevapta yaz

mıftı. Bugün, bu fikrinden de mi 
dönmüştür?. Devlet istibdadı kö. 

vardır. 

Bono Hüıeyinin 'Üzerinde lbu -
lwımuftur. Hüseyin, arkada.Jı 
Mı.ııt:ıfa, babası Davut bucün ad- '' 
liyeye verileceklerdir. 

Aktör Hazım Bey 
Heybeliada devlet aanatoryo

mu baıhekimi Doktor Tevfik 
lımail Beyden şu mektubu aldık: 

il 

(Ifüalannda yıldız işareti olanlar üzer. 
terinde 1~ Ağustosta muamele olanlar
dır.1 Rakamlar k:ıp:ınış fiyatl:ınnı ghstcrir 

nukut (Satlş) 

* I.ondra 
• f'le,·yark 
* rarls 
• Mll~no 
* Bruı.:~cl 
* Atina 
• Cenc\re 
*Sor a 
* Arıısterdam 
• Praı:: 
• Stokho1m 

oo~~ 

702, -

·~s. -
170, -
224, -
118, -
25,-

s:s. -
~ö, -· 
8:;, -
ı~o. -
58, -

* Ylyana 
• l\ladrlt 
* Bertin 

~s. - : 
17, 50 
40, 50 

• Va11ova 2.ı, •• 
• Budape.şte 30, -
• Bukreş 23, 50 
• Bclgrıt .s.•, -
• Ynkohımıı 413, -
* Altın 92:?, -
• ~feciı.llye ~7. - :: 
• B~ nknot !!n.t, - 1 

[ _ 9ekler _-(kap. sa. 18) 

* r.oııura 
• !'\t:\')'Ofk 

* rar ls 

ıou.- • Stokholnı 2.?:>3750 
o.6410 • ViyanJ 4.2950 

1'2 Ol> • !ıladrit !'i.6450 

* :'ılililno 8.9815 • Bcrlin 1.9850 

* Bruı.. sel 3.3~2! • Yaqo,•a 
• Atln• B'l. - • Budape~te 
• Cenevre 2.4380 * Biıl.:reş 
• So!ya 6:'. - • Belı;rat 
• Amstcrdam 1. 1698 • Yokoh:ınıa 
* l'rag t5.S')75 Mo kova 

4.22~0 

3.7Cı7 • 
79.4825 
84.~;'25 

!!.3i-
10H!C -

rak, Su ·ye ve As 
... . .. .. 
ısyamnın ıç yuzu 

Fransa asilerin silahlannı aldı, f 
rak tiun arı geni verai 

Aıwr.iler.in rü~ 
bu kararları .memnııııuıe 
la.mı§, _y:alnız Y aku ile ~ 
lraktan Surzyeye ge~ere .. 
seti protesto ettiklerini 1 
ler, hak hükumeti de S 
müzakere ederek bunlatl 
tan tecridini istemift.İ. 
teslim eaenler memleke 
nebilece1c1erdi. f:-nrns• ~ 
Asurileri ıllarıttan lteCf"" 

hüs elmi' ve bun1ara 

teJriki mesai dılıaini t'ica etai§ · • 
se de Mar Şimllft 'b• a•veti ka .. 
bul etmemi§, ve Mar ~imua.111 ta • 
r-aftarları.ndan olan Yoku arkada,
larını te§yi ederek Aruıileri bir -
lC§tirmek yolunda vuku bulacak 
her hare'keti akamete uiratmak is-
tem işti. 

Yoka .i~ vkacla!lanna 4'ar_§ı 

müseHah bir kuvvet ııgönder.ilnıesi 
üzerine kenclisile arbatları .,. -
Hm olmuşlar., lrak hükimeti de 
bunları affetmifti. 

Bunun iizerine ~n temmuz -
da A~urilerin bütün reisleri Mu1UI· 
da toplanınağa davet edilerek.ken
dilerile görüıülmü§ ve Irak hü
kfametinin 5İyaseti ile Milletler 
Cemiyetinin karaclar.ı kendilerine 
bildirilmıti. 

bir kuvvet göndererek 
li.hlamnı almıştı. 

.ı&u · ym 1 · nci giilliİ . 
ku.vvetler..inde çalışan Jl 

mur (Haıık) <taki f°T.nJI' 
matı ile müzakereye gir·, 
aız makamatı, bütün sO 
rilerden Jıilahlarının 
temin etmişti. 

1rak hükumeti .Fran•• 
tinin vadini yerine .ge~ir . ., 
emin olduğu ıçin harıcJr 
Nuri Sait Paşa Suriyeye 
Y o1<a çetesi ba'kkında 111 

tilafname ah'kimmın ta 
teai. 

Ağustosun .Uört1ündi 
'SUt'11enn bir 'kısmı lra~ 
nma müra-caat e&erek 
m.k atedikkrini tK>y1ed 
lara wnüsaade edilmiş, 
Dicleyi geçti~n sonra 
eivannda l:rak -a.sla:rier'iO' 
etmiş. 5 oğuKcnta, dahs 
Aauri ~uvvet.j hnk Jc 
yeniden taarmE ıetmi~. 

lrak hükumeti Fransız 
nin a!clığı .silahlardan Dd/ 
Yoku ile arkadaJfaruJŞ 
ği haber atmmııtı. 

Bu hareket lrakta J 
sürler uyanClırmııtır. 1 ıJ 
meti, Avq,l,P• a her h• 
na lesire mahal· bırakrrı 
re Asurilere son derece 
göııterrnış bulunuyor.~ 

v apurcular , KISA HABEfl 

ihtilafın neticesi 
hakeme verildi 
Hakemin karan Sabya 
vapurculara verilecek 
V~purcular, dün Vapurcular 

Birliğinde aralannda'1'i ;htili.fı 
halletmek üzere toplanmıt lardır. 

Hakem avukat İsmail lıa Be -
yin re~aliği altında yapılan dünkü 
toplantıda, Sadık zade ve taraf
tarları, şirketin umumi müdürü
nün vapurcular arasından .seçil· 
memesini, murahhas azalıkların 
kaldırılma11m teklif et.mi,lerdir. 

Gerek Sadık zade ve taraftar-

QUzellik Krali~e1e!.!, 
artisti olur,,., 

Nazire hanıma, bit 
mesi teklif edilmiştif· 

maaca olan bu filoıİ;.ıı~ 
ıebrimiıde Türk ar ite 
fından çevrilecek, N-~it 
bu operette z.engin f1ıİ~'.J 
lünü alacaktır. ismi ,. f"~ 
olan bu fılimde 1929 ~it 
riba Tevfik H. da fa 
ltinü oynıyacaktır ~ 

1 i" 
Fazla yüksek b 1; ·~e 
Belediye, taribi ibl 

tü bir şey olduğuna nazaran, ba

şı boş bir iktısat sistemine taraf
tar mıdır? Niçin?.... Bugünkü de

mokrasi, 1789 hürriyetinin nıef. 

humuna girebilir mi?. 

Zaman zaman müessesemize 
ıelerek hastalarımıza neşeli va
kitler geçirtmek suretile ç:ok biı
yük bir liitufta bulunan kıymetli 
sanatkarımız HizımB. bu kere de 
cumartesi akşamı Yesari zade 
Asım beyle birlikte gelerek bas
talanmızm çok muht•ç olduğu 
zevk ve neşeyi bol bol dağıt

mıştır. Umum hastalar hislerine 
tercüman olar•k teşekkür ve 
minnettarhklarımrzsn gazeteniz 
vasatHile neşrini rica ederim, 
efendim. 

ll====-=-=-E-=5=·~-H==-A=-:--M~===~-ı ! ları, gerek Y elkencizade ve taraf
tarları, birer nizamname hazırla
mıtlarclır. Hakem heyeti, bunları 
gözden geçirecektir. 

rıoda, surlara yakıP :pıl 
sayfiye yerlerinde ! i 
naları yfikseklikh~rttl~t~ 
mektedir. föyle 1~d',r 
yOkıck binalar y•P 
asade edilmiy~cektlt· 

Bir insan, durup dururken: 
"Devlet istibdadı, anar§iye giden 

ferdiyetçilikten do.ha berbat ve 
kötüdür,, dedikten ıonra, fikrini i

zah etmelidir, yoksa bu sözae de 
"Bir miUetin nisvani, derecei te
rakkisinin mizanıdır,, sözünde ol
&ğu &"ibi, fikri namına hiç bir 

~ ... hmlna& 
Selimi izzet 

Bugünkü müsabakalar 
"Milliyet,, refikimiz tarafın

dan tertip edilen yüzme müsaba • 
kalan bugün Moda deniz hama
mında yapılacaktu. Zengin hır 
programı olan müsabakaların mu· 

kemnıeliyeti iç.in her türlü tertı -
bat alınmıştır. Program her 11nıf 

yüzücü ayrı ayrı düşünülerek ha -
:z:ulanmıı, hakem heyetinin fikrı 

sorulmuştur. 

iş Bankası 
• .\naı.lolu 

Reji 
Şir. Hayriye 

1 Tramvay 

il 

u. !il~ort,1 

8omooti 

9.50 
27.60 
3,60 

15. 

51.-
10.30 

ıı.-
- L __ 

Tcrkos 2:","iO 
Çimento as. l::.!.50 
l nyon Dcy. 20,'lO 
~ark ne~. ı.~5 : 
Kalya !l,20 
~ark m. cc:u 2.,35 
Teldon 13.-

ı : istikrazl~r __ tahwill~r ~ 

1933 d~ ist. ns.25 Elektrik -
istn.·nızl dJ. 53.~:t Tram\·ay 51,SCJ 

• !'"rt D yol -ı.so f.rgıml 95,'.!5 
i O. t\1cvah. 54.'!5 Kılı um il!,-

Gumrul.:lcr 2.35 * Anadolu ı 4:" tıO 

19!8 l\ıtt. A. :.~ • Anıdol• tt 4;',60 

11 Ba~dat. 11,75 * .\ l\lü!'ICSSİI :il,30 ... 1 ~ 

Hakem heyetinin kat'i kararı -
nın salı günü vapurculara bildiril
mesi muhtem .. Jrl:r. 

Büyük ha va yolları 
Marignaoe, 12 (A. A) 

Cannes'ten tayyare ile gelen 
M. Pıerre Cot, 19,30 da vere 
inmittir. Kendisini Codos. Ros · 
si ve bir çok kimseler karııla

mışhr. 

·---· ... ------~ .tAI • (jl«JY. 
Acıklı bır 

Mülga Hariciye r' ~ 'J 
memurin müdür 111°' ,oOfJ 
Nuri bey dün geçe"" 
duğu hastahktatı ~rl' .. ' 
rak vefat ettifı t• 1orJ 
alıam•ıur. Ceoaıe~~~ 
şarıcı camiınden 1 

1,,~; 
m mütea~ip kald•'\,a' 
kapısında aile kabr 

edil mittir. 



~ıt'uı edebi tefrikası: 8 ıııır1111111ııııııırırıı11111ıınııııııııııınıııuıııııııı111mııııııı) 3 gÜn kaldı 
l Q Ö D i 1 t D Z 8 ğ 1 ~Sergi salıya kapa-

' •11111ıııımııı111ııııı111111ıııınııııııı1111uııınıııııı1nı11uıııııııı111111 Selami / zzet 111ııııııııı1 1ııııJ 
11 ~iizik d d · · · b d d Qıjl ur u.. Masaya gıttıler. mı beklıyoruz... Aca a o asın a 

tnt h· 1· N ltıj S a a ezihe Hanım ve Hil. mı? .. 
ttrj eyle konu§makta idi .. Günay Nezihe bir az şaştı: 
ıııu, ile oturduktan sonra, Kaya - Sizinle beraber gidecek mi-

la.de istedı' ·. 'd'? B b' ·· 1 d' ı ı . ... an:\ ır §ey soy eme ı ... 
""8end · ·d· Od d k Buı cnız gı ıyorum.. asın a me tup yazıyor .. 

cnt §aştı: Bahçeden yukarı seslenmeğe 
~ tİd: Çok erken... Maamafih sen başladılar. 

~~ rdıen dansözüne ben kavalye • - Günay Hanım!... Hu hu!. .. 
ıı e erirn... G" H unay anım ... 

11
' ~ti' İyi edersin.:. Müsadenizle Pençerede genç kızın yüzü gö-

~y Hanım.. ründü.. Pençeresinin altını kala-
rıı.h Unay elini uzattı ve bir az balık görünce afalladı: 

ıun bir ıesle: - Ne var? ... Ne istiyorsunuz?. 
~hGiile güle Orhan Bey .. Dedi. Çinliye benziyen, çekme gözlü, 

ın .. an uzakla§lı.. l lerde, kapı • eamer bir gen, Ahsen haykırdı: 
; aıil Oniinde durdu.. Geri döndü: - Bir saattir sizi bekliyoruz. 

~ICntJe Günay dans ediyorlardı . Sadun Bülent atıldı: 
f ~ı Cnt bir şeyler anlatıyor, Günay - Çabuk gelin .. 

~ ını kaldırmış, gülümsiyerek din Günay hayretle sordu: 
0rır. . - Geleceğim de ne olacak? 

lı- ~~ 'l\,r§ı tarafta gizlenir gibi bir va - Gezmeğe gideceğiz .. 
11 ııı~ et alarak, büzülmüş duran Es- - Benim haberim yoktu, kimse 

)or' 0~lara bakıyor, için için kızı- bana bir şey söylemediH 
~ 'drı gıcırdatıyordu. Sadun Bülent hiddetle Esmaya 

~Orhan Kaya, kendi kendine döndü.. Ev.na, fena halde hozul-
)Jendi: muştu .. Heyecanını belli etme-

\......_ Bakalım bu işin sonu nereye meğ~ çalışıyordu. 
l'ltak?. - Hani haber vermiıtiniz Es-

q~ Ağır ağır çıktı .. bahçede yürü- ma ... 
~d~ ~~r.rnaklığa dayandı . İçe . Orhan Kaya, kıza acıdı. söze 
'td l'nuzık &usmuştu.. Aşağıdan karıştı: 
~ t denizin sesi duyuluyordu.. - Günay anlamamı§ olacak, ne 
~ Yilzü yıldızlarla dolu idi. ise, şimdi gelir, gideriz .• 
ldrhan Kaya, derin bir rüyaya Günay da aeslend: 

t... - Geliyorum .. 

- 6-
~ ~danın ağır, çok sıcak günle ~ 
~~en biriydi.. Etrafa sert bir 
-~rıı k 
"-kı l ~. U$U yayılıyor, çamların 

z ı govdel . .. . k 
tıı· • • erı guneşte erıyece 'tf aıhı kıvranıp bükülerek yük-

1Yordu. 

._ l-laydi artık gidelim, tama-

l( 
tit~ apkı önünde on, on beş genç 

•1.1e • • 
ıçın sabırsızlanıyorlardı. 

llıt ._ Küçük hanımların hepsi ta· 
t. lllı değil.. Burada lcim var· 

ttıa M • 
~l ~ . atmazel Moreno, Mela-
~U "nı, Feriha... Günayı gör

}'orurn li ... 
crkes itiraz etti: 

Sadun Bı.ilent aordu: 
- Kaç arabayız? . 

Orhan Kaya cevap verdi: 
- Üç. Bir de Esmanm arabası 

var.. Ona altı ki§İ biner.. Cemal 
Ragıhm tek atlısı da koşulmuş, iki 
buçuk ltişi de o alır.. Ahsenin 
faytonuııa beş kişi biner. Geri ka· 
lanlar da araba tutarlar veya yaya 
giderler. 

- Yaya olmaz, birbirimizden 
ayrılırız .. 

Bu esnada Günay indi. Üzerin
de uzun ve su yeşili bir pijama 
vardı. Öyle güzeldi, ki kadın er· 
kek, hepsi hayran hayran ona bak 
mağa haılaJılar .. 

Sadun Bülent elini uzattı: 
- Bin bir gece masallarındaki 

""' . . 
nacagı ıçın 

Dün çok kalabalıktı 
Beşinci yerli mallar sergisi 

öoümüzdeki salı gunu akşamı 

kapanacaktır. Bu itibarla sergiyi 
henüz görmek ve gezmek farsa
tını bulamıyaolar jçin bu günle 
beraber üç gün vakit kalmış de· 
mektir. Serginin kapandığı giin 
yaklaştığı İçin ziyaretçılcr dün 
daha çoğa l mıştır ve dün sergiyi 
gezenlerin sayısı otuz bine ya· 
kındır. 

Ve dün ıergiyi gezenler ar~sında 
Gümrük ve inhisarlar Vekili Ra
na Beyle Macar Sefıri M. Tahi 
de vardır. Ali Rana B. sergiyi 
U7.Un uz.adiye gezmiş bütün pav
yonları ziyaret ederek müesse· 
seler hakkında izahat almıştır. 

Vekil Bey sergide gördüğü in· 
tizam ve mükemmeliyetten çok 
mem~uo o'muş, intibalarını şöyle 

hulasa etmiştir: . 
''Beşinci yerli mallar sergisinde 

her seneki tekamülü gördükçe 
iftihar ediyoruz. Sanayide ve ser· 
gicilikteki terakkiyi çok yüksek 
gördüm. Sergi heyetini tebrik 
ederim.,, 

Macar Sefiri M. Tahi de ser· 
ginin bütün pavyonlarını gezmiş, 
teşhir edilen malları tetkik et· 
miş, müesseseler hakkında iza· 
hat almı~, bazı mübayaatta bulun· 
muştur. Sefir Hazretleri sergi· 
c!en ayrılırken bir muharririmize 
şunları söy lemişti r : 

"Sergi hakkındaki in tibalanml 
soruyorsunuz. Sergide bazı ,ey
ler almaklığım teşhir edilen eş· 
yayı beğendiğimi de ifade etmez 
mı? M. Heı yonun da dediği gi· 
bi, Türkiye Büyük Şefinin irşat
ları ve yüksek sevk ve idaresi 
altında sanayi sahasında da 
ilerlemektedir. Beş senedenberi 
açılmakta olan yerli mallar ser· 
gisinin hepsini gezdim ve gör· 
düm. Bu beş sene içinde deği· 
şiklikler ve terakki, tekamül çok 
büyüktür. Türkiye sanayiinin ya· 
kın bir zamanda daha büyük in
kişafa mazhar olacağı aşikardır.,, 

1 
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Karaoğlan, bir türlü gevezeliğ: .. 
ni bırakmıyan Yadigara sert sert 
baktıktan sonra: 

- Sen sus, dedi, her söze karış
ma .... Sonra Muğrava döndü: 

- Mademki buraya kadar gel
diniz konuşacak çok şeyler var ... 
Biz buraya Ali Ekberin kahvesine 
uyumağa gelmedik .. 

- Niçin geldiniz?. 
Muğrav bu sulai gayet amirane 

bir surette sormuttu. Fakat Kara -
oğlan buna cevap vermedi.. Niçin 
gelmiflerdi?. Onu kendisi de bil
miyordu .. 

Karaoğlan ce,•ap vermeyince, 
Yadigar atıldı: 

- Bizim işimiz belki sizi alaka 
dar etmez.. Bu kadar acele bizi 
sorguya çekmeyiniz .. 

Muğrav, bu dik kafalı geveze ile 
fazla metgul olmak istemedi. Ka· 
raoğlana dönerek: 

- Ben, bana fenalığı dokunmı• 
yacak hiç bir erkeğin yolunda en
gel olmam.. Anlafırsak beraber 
çalışırız.. Yoksa, siz işinize de • 
vam edersiniz.. Beni tanıdınız .. 
Ne yapmak istediğimi de anlatı .. 
rım.. Fakat siz ne yapacaksınız. 
Ne ynpmak için geldiniz?. 

Karaoğlan, bu yabancı yerde 
bir arkadata ihtiyaçları olduğunu 
hissediyordu.. Zaten Sahiple ko
nuşmuştu.. Muğrav ile birleşerek 
çalı§acaklardı. 

- Peki, dedi, anlaşalım. Bizim 

Yazan : Niyazi Ahmet 

- Hayır dostum, şimdilik öldü 
recek kimsem yol<. Aranacak, b 
lunacak adamlarım var .. 
Muğrav, saraya nasıl ve niçi: 

geldiğini, !araya geldikten som• 
kar§ıla~tığı vaziyetleri, Tamar 
nın ortadan !itrrolduğunu anlattı 
tan sonra: 

- Memleketimi kurtaracaföm 
'fakat bir dakika akhmdan çık 
yan T amara var.. T amara nere 
ded ir, hi!mi,•crum.. Bir tehlike 
olması heni korkutuyor. Şah A 
basın. nerede olduğunu bildiği 
zannediyorum .. 

Ka.raoğlan da Gulisini hatır) 
mıştı.. Onu, ne perişan bir vaz 
yette bıraktığını düşündü. Ka 
oğlan o ane kadaı Guliyi sevdiğ 
ni ak lına bile getirmemişti. Fak 
şimdi sevdiğini anlıyordu .. lçind 
bir gariplik vardı: 

- Muğrav, dedi, ahtediyoru 
T amarayı bulmak için ne yapma 
lazımsa yapacağım .. 

A!i Ekber, sar'aya tutulmuş gi 
içeri atıldı . Bütün vücudü titri 
yordu.. Ağzını açıyor, bir şey sö 
lem ek istiyordu.. Fakat tek kel" 
me söyliyemiyordu. Sanki bütü 
damarları tutulmuştu. . Kekeli 
yordu. 

Yadigar ayağa kalkarak omuzu 
dan yakaladı: 

- Bunak adam •.. Ne oluyorau 
Bizi mefgul etme .. 
İhtiyar, titriyen ellerini dııarı u 

zattı, kekeliyerek: 

- Sardılar... Saraylılar.... S 
Iahlı •.. 

Üç arkadaş ok gibi yerlerindeı 
fırladılar ve üçü birden bağırdı: 

- Ne? ... 
Dışardan sesler de gelmeğe ba 

ladı. 

ML'ğrav, sarıldıklarını hissetti. 

de kimsenin işinde gözümüz yok. 
Biz buraya hiç bir fikirle gelme -
dik.. Benim ismim Karaoğlan. 
dır.. Osman da derler.. Arkada
şım "Yadigar,, dır.. Hayatım ser
dengeçtilikle, pala sallamakla geç .. 
ti.. Abaza Pa§anın en büyük düş
manlarındanım.. Onu boğazlama 
ğa ahtettim. Fırsat bekliyorum .. 
O, şimdi koca bir hükumete mey
dan okuyor.. Oralarda kalmağı 

zararlı buldum .. Kendimi bir müd 
det tamamiyle unutturacağım. 

Her halde kendisıni takip etmit 
lerdi .. ~er'; Bundan fazla beklenmez ... 

~~ e e kaldı?. . Gunaya kim ha
S Verecekti?. 

~du.~ Bülent Esmaya döndü: 
~t.b,;unay sizin grupa dahildir .. 

......_ 
1 var mıydı?. 

peri padişahının kızı!. dedi 
Ahsen ilave etti: 
- Saçları bir kucak alev!. 

- MUZADI TAAFFÜrf ... Buraya gelmemin sebebi, Kete-
...- van kraliçenin hünkara gönderdi

Fakat buna nf: lüzum vardı? 
Kendisi Şah Hazretlerinin kuma 
danı değil mi idi?. Otuz bin as 
kerle harbe gidecek değil mi idi? 

....._ Bu sabah söyledim .. 
~i llli~caba anladı mı, gelirim de-

~ · 
'in~ Ilı.ah. Plaj pijamasının altında 
~, aı i s' ·ı k . )l1 , ıvrı C!en adıt omuzla-

'a-atı · ......... . 
~nı:~liba gelirim dedi .. 

.......... Ö Ragıp haykırdı: 
~.. Yleyse gidip haber vere • 

~,~~laha.t Av . 
~ ~•ılı . nı, koca gözlü, saf 
'-ı: ' ıç i dışı bir örnek genç 

qt:::-- licr h ld . . 
1.tt.. a e onsuz gıdemeyız, 

, ....... ~iina 
~ ~.. O Y•ız gezmenin tadı çık-
()~ k·1 nun ne§eıi hiç birimizde 
~ ... 

tdt l'Ql Ce\' 
~ Ce~ti. a.p verecek, mukabele 
h~~h t, fakat kendine küstah 
qijl ' Crb• 

erılle .. 1Yesizce bakan Sadun 
t\ Qoz .. 

~o \1 ean d goze geldi, sustu. 
~. sı~ la bahçeye Nezihe ile 'Or' •ar .. 
1 l(.,Y& ot 1 d w •• • • e e ogru yuru-

qt~ li,n,ın r 
leh •~e, ,

0 
e endi, dedi, evvela 

c" llra da .. .. k C .re Sık Yuruyere uma 
acaktık.. Günay Hanı· 

- Hayır, bir külçe altın . 
- Gözleri nur ve ışık! .. 
Günay kıp kırmızı olmuştu: 
- Rica ederim, alayı kısa kesi

niz.. Hem beyhude vakit kaybet
miyelim, gidelim .. 

Esma, Bülende döndü: 
- Seninle biz önde oturalım .. 

Hayvanları sen kullanırsın olmaz 

ği adamları görmem olmuştur. 

Onlardan, kıraliçenin Şah Abbas 
,\ (ü.,tahzırının keşfi . beşcrivet ıçııı sarayında hapıedilmi~ olduğunu 
bir lıii) Lik hizmet olmuştur. Cerrah- haber aldım .. Gün.üler, bize Acem 
lar, :ınıcliyatları için pl'k elzem ad. ]erden daha dosttur.. Gürcü mil-
tabibi mifrellitler butün diifer antisep- Jetine yardım edebilmek için, on-
tiklere tercih bakterı.' ololilar mikrop ı· 1 • · k 1 0 )arın kıra ıçe erını urtarmağa ge 
iildünkü lıaı.s:ısı itibarile takdir et-
mekte 'e patologlarca tahaffuz has- dim. 
:;ası ve fona kokuları İlale kabiliyeti Muğrav, birden ayağa kalktı: 
ile tanınmaktadır. ı - O halde anlaştık, diye bağır .. 

mı?. Markamızı hamil d 
_ ı ı ... 

H B 1 olnıasııı.ı uıkkat 
- ayır.. en zaif deği im._. ediniz. Bu ses, kaim, hiddetli ve sami-

Önde üç kişi rahatsız oluruz. Siz Fabrik:ı.torü: Schu- mi idi. Hı\ ve etti: 
Meliha Avni ile Matmazeli yanı- elke & Mayr A. G. - Hayatta yegane zevk aldı -
nıza alınız.. Ben, Kaya ve Günay llamdurg. Türki}e ğım şey mücadeledir .. 
Hanım arkada otururuz. için ııınuıni :ıcenta- 1 Bir müddet dü§ündü, belindeki 

sı : 5. Jakoel ınah-
Esma sarardı: tumu İ stanbul kaim ve uzun kılıcını kınından çı· 

Yadigar, bir elini kılıcına bir 
elini çakmaklıya götürmüş, k~pıya 
doğru bakıyordu. Bir kımıldanma 
olsa yıldırım gibi atılacaktı. 

Karaoğlan1 Muğravın yüzüne 
bakıyordu.. Muğı av ne derse onu 
yapacaktı. Muğrav: 

- Durun. dedi, siz görünme .. 
y.n. 

Kapıdan çıkarken, Y adigaı ko
lu!1dan yakaladı: 

- Ne münasebet, dedi, bi2 de 
geHriL: 

!\iı;ğı·av, itidalini muhafaza ede 
rek g ::!dü: 

- Olmaz dedi, ben Melihaya · kardıktan sonra: 
iiııl••••••••• (4045) -- Doıtum, §İmdilik sana ihtiya vadettim .. O arkada, Hasanla Ne- B ·· d l b k b Esma: - u muca e eye aş a ıe ep cım yok.. Olursa çağırırım. 

bilin arasında oturacak. d k l h h _ Herkes gönlünün istediği ile ler e arışınca, Ö ümün iç e em• Sonra 0ı.1mzunu okşıyarak: 
Bülent, lakaydane omuz silkti: ·gitsin!. dedi. miyeti kalmaz ve insan canı baha- -- () da lazım olacak .. Üçümü· 
- Ala, biz de Ahsenin araba- Arabl\sına bindi. Arkaya Meli· sına ::nücadele eder.. Çok müşkül zün de çar!Jışacağımız günler ola .. 

sında yer bulmağa çalışırız. ha, Hasan, Nebil oturmuşlardı 

1 

vaziyetteyim .. Sizin gibi arkada~- cak .. 
Esma Bülendin gözlerini ara • bile... Yanın~ iki arkada! aldı, diz.. lara çok iht~yacım var .. Bana :·ar- Muğrav .'lışarı çıktı .. tik bakışft 

dı: ginleri çektı.. Atlar yürüdü. dım edersenız muvaffak olacagım. ta gelentnın Ks'"aciğay Hanır. a • 
- Benimle beraber gelmiyorsun Sadun Bülendin sesi keyften çın Sonra sizin için çalıJır, sızın için i daınları olduqunu tamdı .. 

demek?. ladı: ölürüm.. ' Muğravu; v:.icudünde soğuk bir 
- Gelemem ki... - Şimdi biz başımızın çaresine Yadıgar atıldı: asaı::-iyet d'!! ';!ası çalkandı. Sonra 
Onu kızdırmak, öfkelendirmek, bakalım, Ahsen, ıenin arabayı ki- - Öldürecek adamların mı dama .. Jarmdaki kanın ateı gibi 

ağzından ter~ bir söz çıkartmak is ralıyorum.. var?. Eğer öyle iıse bu akşamdan yandığını hissetti .. 
tiyordu.. Makıadma nail oldu... (Uel'uını '·nr) tezi yok .. 

~~~~~~~~~~~~-
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Memleket Haberleri 
Mağnisanın su • • 

ışı Hem suçlu, 
hem güçlü! 

. 
Mustafa Fevzi Bey havuzunun 

temel atma merasİl!lİ ~apıldı Osman karısı F eriştah 
Hanımı niçin vurdu 
Aydında bir cinayet olmnıtur. 

hadise şöyle cereyan etmiıtir: 

Ayd1nda zafer mabaliesinde 
Tavas'b Mehmet oğlu Osman 
bir seneden beri karııı F eriıtahla 
iki çocuğunu bırakmıı kaçmııtar. 

Osman bir ay eYvel aydına 
geliyor ve doğruca evine giderek 
kimsenin ıllphesini üzerine çek· 
meden bır ay saklanıyor. Evelce 
iyi bir koca ve baba olan ve a· 

, melelikten biriktirdiği beı on 
.. . .'I kuruıla çocuklarına bir ev yap· 

· Muatafa FevZI ·a. havuzunun temel atma meraalrillnde' 1 taran Osman, kaçak hayatında 
MANiSA (Huauai) - Mani· kavutacaklardır? Memleket ıimdi çok değişmiş ve kumara dadan· 

1&da fenni bir au tesiıatmm vücu- neticeyi beklemekte ve belediye • mııtır. 
Cla ıetirilmekte olduğunu evvelce den daha yakın alaka istemekte • Kocasının olmadığı zamanlar 
p.mıııtım. Bu hafta, ıehir bari- dir. bir taraftan hayır cemiyetlerin· 
cinde yapılacak büyük ıu depoıu· Maniaada bir de fenni mezba • den yardım gören ve bir taraftan 
nun temel atma bayramı yapılmıt tarla ve bahçe içlerinde çahıan 

lia kurulması isteniyor. Belediye; 
ve buruma Mustafa Fevzi 8eY, Feriıtah iki altın lira yapmıthr. 
havuzu adı verilmittir. ıu iti gibi elektrik itini de bir ne· F eriştab iki gün evvel kocası 

. . . d f 1i 
1
• d ticeye bağlarsa mezbaha mesele • geldiği için gözün aydına gelen 

Manıaa~ ~~ lflD ~' ev~ a e ıi üzerinde tetkikata baılıyacak komıulanna iadei ziyaret ediyor 
yardımları goru en me ut ~ata• ve inpat çarelerini arıyacaktrr. ve yeni peıtemallarına büründü· 
fa Fevzi Beye bu suretle Manııa- b I I U "bı b v d "k" it n Berbat ir ha de olan lağım arın g gı ogazına a ı ı a ı ı 
lılann tükrarı hiaai ifade olunmuı· t k 

11lahı da dütüniı1mektedir ! Bütün a ıyor. 

tur. bu itler nihayet kuvvetli para ye· Osman alhnlan g8rllnce kudu· 
Merasimde memleketin büyük· ruyor ve F eriştaha bunları nere· kununun ıarfına lüzum göstermek· 

leri ile bir çok halle bulunmuı- den buldug" unu soruyor, maksa· tedir.. Belediye bunları bqarabi • 
tur. Vali Murat Bey bizzat ilk te- dı altınları almak olan Osman lecek midir? itte burası timdilik 
anel tllJını koymuı ve veciz bir hi· buna muvaffak olamayınca F e-
ta'&e ıöylemitlir.. meçhuldür .. Malôm olan bir cihet riştah'a, kendisi yok iken fena 

varsa bütün bunları belediyenin yollarda gezdiğini sayliyor ve bı· 
Kurbanlar kesilerek hemen in. tasarlamakta olduğudur. Şimdilik 

ıaata batlanmııtır. Maniıanm se· çağını çekerek sağ memesinin 
nelerdenberi devam edip gelen belediye heyetine muvaffakıyetler altından yaralayarak kaçıyor. Ya· 

temenni etmekten batka diyeceği· rası çok ağır olan F eriıtab has· 
ıu iti nihayet bir hakikat haline 
ıelmi§tir. Halk; çok memnun
"dur. Su itini üzerine alan tirket 
intaatı marta kadar bitinniı ola -
caktır. 

Manisa belediyesi ıu itini bu 
ıuretle hallettikten sonra timdi 
tehrin elektriklenmesi için çalı§· 
maktadır. Şehirde bugün görülen 
elektrik tesisatı gayri fenni oldu
ğundan bir gün yanml'lkta, bet 
Pıı bozulmaktadır. Devamlı bir 
ııık gönnek Manisaya nasip ola. 
mamaktadır. Belediye bu ite de bir 
çare bulmak iıtemiı ve nihayet 
tefırin elektrik imtiyazını 40 ıene 
müddetle müzayedeye koymuıtur. 
Elyevm bir çok talipler bulun· 
ma!dadır. Bunlar arasında Maralli 
namındaki ltalyan tirketi bir pro-
je vermit, nasıl ve suretle tefki. 
lit yapacağını bir teklifle beledi· 
yeye bildirilmittir. Bundan maa. 
da bmir elektrik tirketi de cere • 
yanı lzmirden verilmek ve Mani • 
aada mükemmel bir tevzi tebeke • 
ıi kurmak ıuretile bu ite talip çık. 
mııtır. Bunlardan başka daha bir 
çok istekliler bulunmaktadır. Be· 
lediye timdi bu teklifleri tetkikle 
metguldür. En muvafrk bulduğu 

ıeraiti gösteren tirketle anlatma• 
ya bqlıyacaktır. 

T ~menni edelim ki; belediye 
bu itte biraz acele etsin .. Maniıayi 
kurunu vüstat bir vaziyetten kur • 
taraın .• Y okıa bugünkü teklile ten· 
virat iti bu memleketin ihtiyaçları-
na cevap verememektedir. Baka
lım Maniaaldar bu nimete ne vakit 

miz yoktur. taneye kaldırılmııhr. Hayatı teh· 
Muammer Kemal likededir. 

Adana Hapisanesinde 
Mahbuslar iki partiye ayrılıp 

dövdüler biri birlerini 
Adana hapishanesinde hafif 

cezahların bulunduğu kısımda 

büyllk bir kavga olmuı ve alı· 
nan tiddetli tedbirler neticeıin· 

de kavganın büyllmeıine mey· 
dan bırakılmadan bastırılmıştır. 

Hafif ceza kısmında şehirliler 
ve köylüler partisi olmak üzere 
iki parti bulunmaktadır. Bunlar· 
dan şebirlilerinkinin elebaşısı 
katil suçundan on beı seneye 
mahkum Adanalı Abdullah oğlu 
Rifattır. KöylOlerinkinin batında 
da cerh ıuçundan on seneye 
mabküm Kavsaranh Hasan bu· 
lunmaktadır. 

Akıam hapisane koğuılarmın 
kapıları kapanmak üzere olduiu 
bir sırada gardiyan Şnkrli efen
di, iki hemıiresini öldürmekten 
beş ıene on aya mahkum Hacı 

Haaan köylü lsmaile koğuıuaa 
girmesini ihtar ediyor. Merkum 
buna sert cevap vermekle kal· 
mıyor, gardiyanın yakasına ya· 
pıııyor. Bu hali garen diğer 

gardiyan Mehmet çavuı yanla
rına geliyor ve kendilerini ayır-

mak istiyor. Ismail bu defa 
Şükrü efendinin yakasını bırak· 

mıyor ve Mehmet çaVUfa bir 
sille aıkediyor. Bunu gcSren ıe· 
birliler partisine mensup isyan 
suçlularından bazıları : 

- Gardiyanlara dayak ah· 
yorlar ! 

Diye bağırıyorlar. Köylüler 
partisi elebaıısı Kavsaranlı Ha· 
san avenesinden bu:unan Ismaili 
kurtarmak için adamlarını teıvık 
ediyor. iki taraf biribirine giri
nor. Tenekeler, bardaklar, taılar 
ortaya döknlüyor. 

Hapisane idare heyeti, lizım 
gelen bDtün tertibatı almakla 
beraber janderma da yetifip biri
birine giren bu adamları güç 
bal ile ayırıyor. Bu kavga esna· 
sında üç kiti hafif surette yara• 
lanmıştır. 

Aydın'da süt çocuklarıni 
Himaye Cemiyeti 

Aydın'ın münevver hanımları 
"Süt çocuklarını himaye ceııni • 
yeti,, namile bir cemiyet kurmayı 
tasarlamışlar ve bu dOıüncelerini 
filiyat sabasına dökmek Ozere 
toşebblislere baılamıtlardır. 

Edremit Avcıları 
Eybek suyu cıvannda neşeli bi 

bayram günü geçirdiler 

Edremit Avcdar1 bir arada 

Edremit, (Hususi) - Edremit A11e Hauımın pitirdiji 
avcıla11, cemiyetin, ağustosun 4 mekler iıtihayla yenilmiftir· 
üncü günü Hiller degirmenine dolunun maruf yemekl • 
giden Eybek suyu kenarında olan üç kardeıler (Ketkek, 
tertip ettiği bayramı çok neıeli Nuhut) ve av etleri akıalll 
ve eğlenceli olarak geçirmiıler· mcğini kuvYetlendirmiıtir. 

dir. Bayram mahallinden Edr 
Bayram sabahı saat 3 te Ge· kadar bir saatlik mesafe 

miyet binasında birleıen avcılar Har çalınmak ve yolda kib 
bölük bölük tayin edilen av mev· rünerek, kih tevakkuf edi 
kilerine ayrılmışlar ve saat 9 dan alay oyunları oynanmak ı 
itibaren tavıan ve keklik vuran katedilmittir. 
kafileler bayram mahallinde top· A•cılar, Bayraklarile 
lanmağa baılamıılardır. zam bir halde kendilerini 

Bir saat istirahatten ıonra da- bal eden Kadın ve erk 
•ullar baılamıt ve avcılar mub· mürekkep kalababk l ·r 
telif zeybek oyunları oynıyarak kOtlesi arasında cemiyet b 
eğlenmiılerdir. na gelmişler ve neıe içinde 

Edremidin meşhur ahç111 Hacı ğalmı,lardır. 

Bayramiçte 
iki buçuk asırlık 

bir konak 
Biga'da Bayramiç'te iki.buçuk 

asırlık bir Türk konağı meydana 
çıkanlmııtır. 

Bu konağın tavan1, altın yal
dız ve kakmalarla işlenmiı, dı
varına önllnden akan bir nehir 
resmi yapılmııtar. Bu resimler, 
yapıldığından iki buçuk asır gibi 
uzun bir zaman geçmiş olm11ına 
rağmen biç bozulmamııtır. Biga· 
dan geçerken bu konağı Güzel 
lzmir valisi Kizım Paıa, Maarif 
Vekili Reıit Galip Beye bir 
mektup yazmış, bu gibi eserler 
hakkında Veklletçe renkli olarak 
iyi kağıda basılmıı bir eser tan· 
zimini rica etmiş, bir müddet 
sonra bu eski evlerin yıkılaca· 

ğmı, o vakit Türk kültürüne 
hizmet edecek eserin de tabia· 
tile ortadan kaybolacağını bildir· 
mittir. 

Reıit Galip Bey, verdiği ce· 
•apta teşekkür etmiş, bu eserin 
önümUzdeki sene içinde tanzimi 
temin olunacağını bildirmiıtir. 

Kizım Paıa, Bayramiç'te o 
vakit, Yeniçeri ağası olan Hadım 
ağa oğlu Osman aian1D bu kıy· 
metli evinin boyala reıimlerinio 
fotoğrafisini çektirmiıtir. Bu re· 
simlerdeki tezyinat ressamları 
hayrete düşürmektedir. 

Bergama müzesi • 
Yeni yapılmakta olan Berga· 

ma müzesi için lzmir vilayeti 
bütçesinde ayrılan 1300 lira yar· 
dım paraaı mahalline gönderil· 
miştir .~ Maarif Veklletinin •e 

Keskinde bir ka 
Ô lü olarak zabıt· 

eline geçti 
Ankara, l 1 - Keskin 

met Doktoru Cemal beyio 
basarak doktoru &ldOren if, 
firarda bulunup sabıtaca ıid 
aranmakta olan Keskin kay 
den Halidin ismini ve kıy 
degiıtirerek dün Ankarayı 
diği ve Atpazannda saki 
zabıtaca haber ahnmq ve 
sun ettiği ev muhaaara :;'! 
alınmııtır. Fakat Halit 
olacağı yerde sillh istimal "J 
ve müsademe neticesinde, 
ten istisal edilmiştir. 

• 
lzmir iskan işleri~ 

lzmir iskan itleri mndnrl~ 
ce mübadil, muhacir ve dl ~ 
olduğu iddiasile şimdi f~b'[I_ 
edenlerin ve mahalle 1 

/ 

heyetleri tarafmdan evfe~ 
tulan defterlere isimleri Y 1 
tarın vaziyetlerinin tetki~ İ 
vam edilmektedir. Bu s_--'/ 
tandaılarm iıgallerindek1 ti'. 
namlarına temlik olunac::-~ 

Karataı, Karantina, R z 
Halil Rifat Paşa, Mısırh ~ 
rindeki emvali metruke t~· 
rinin bu defterlerden terci' 
başlanmıştır. Bu semtle 
İfgal edenlerin ay oib~ 
kadar iıkln evraklarile 111

1 edenlerin temlik muallle 
yaptırmaları ve nokı•0 /' 
tamamlamaları mu\lafık ~ 
müttür. 1111~~ Ay sonunda başka ıe~., 
ki emvali metruke P , 
evraklar1nı tetkik ede el~ 
muameleleri ikmal oloo•~ 
Bergama belediyeSinin 

1
, f 

larile bu güzel bina OÇ ' 

dar bitmit olacakbr. 
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Şevki Bey anlatıyor Gençler için açtığımız edebi 

~lldeba.. l ıım Rahmi Bey bana kendi arala- müıabakalar devam ediyor. En 

İzmir Muallim mektebinde iki saat 

il çalı,. 

·Bütün tu-

rında tetkil ettikleri amatör ıah • çok 800 kelimelik bir hikaye ve 
neı~nde çalıpnamı teklif etti. Ka. yahut 15 mııralık bir manzume ile 
ragümrük idman yurdu temata fU- müıabakamıza iıtirak ediniz. 
beıinde çalıımağa baılamıttım.. Birinci gelenlere müki.f at verile-
G~nçler aruında muntazam me "' kt' 

ce ır •. 
ıai, provalar, her hafta muntaza. 

man muayyen yerd~, muayy~n va· Bir tuzgun (Hediye) 
kitt1; verilecek temııller, aynı az • 

manda mükemmel piyeıler vardı. Kaya kadın kızının ona bıraktı· 
Sahnt!ye olan atkım yükıekti~ A. ğı küçük Demirle yedi yıldır ~a§ 
radığım Yf"ti bulmuıtum .. · b&§a idiler... Demir bütün ça~ı~ı 

-Tulfüıt kumpanyalarında han acımaıı çok olan büyük anneaınm 
gi rolleri ctbrdmız?. dizleri dibinde geçirdi.. Epeyce 

lzmir Muallim mektebi . 
ki odanın kapııında durduk. Bu 

lft I~ tanll'. feYkl a. 
b~ düğünlerde orta oyunlan
~aktan vaz ıeçmemittir .. 
1 
ltararümrük temaşa ıube • 
°'1ı&ınaktadll'. Ve her gün 

- Tulüat kumpanyalarında oyıo büyümüştü.. Artık kedi yavruları 
nadığım zo.muı aldığım roller tak gibi diz dibinde ıiftinmek doğru 
lit ve ihtiyıar tip!~rdir.. değildi.. Ona yeni bir eğlence, 

- Toıluat r...,hneıini mi, yokıa daha doğruıu bir işçik, bir oyala· 
amatör· ı~lıneıini mi tercih edersi· ma bulunmalıydı.. Bulundu .. Ni • 

Bahribaba parkının üıt tarafın· 
daki Karataıa doğru uzanan yohr 
takip ederek Muallim mektebi ka· 
pııından içeri girdim. İki taraf' 
çam ağaçları ile ıüılenen bahçe • 
sini takip ediyorum. yan tarafta 
yekdiğeriyle muntazam bir meıa • 
fe bırakarak ııralanmıt kanapele1 
de talebeler oturuyor .. 

raıı, kimya tecrübesi oduı... Bur 
da her talebenin kendiıine mah 
ıuı çekmecelerin içinde muhteli 
tüpler var.. Kar,§ıda zehirli gaz 
lar tecrübeıine ait kapalı bir 
var .. 

Fizik tecrübe odasındayız .. Bu 
rada fizik tatbikatı tecrübeleri y 
pıhyor.. Yan tarafta elektrik t 
rübelerinin yapıldığı maıa, kartı 
da elektrik teıisatı için lazım ola 
bütün aksam var. 

'-' &!'asında bulunduğundan 
eı.tnun olduğunu aöylemekt• 
Geçen gün bana: 
l\uzuın Şevket Bey, ne olur, 

_..._& .. de benim artık tuluatçı ol • 
•ltlıı yaz .. 

· -. neıi küçük bir kuzu aldı ... nız.. • 

- Amatör aahneıini tercih ede- Kuzu çok aevimli idi.. Demir, 
rinı.. Çünkü amatörler uhtelerine kara gözüne, kara katına bayıldL 
aldıkları vazifeleri ıanat aşkı ve Günler, dağlarda, bayırlarda kuzu 
bili menfaat yapıyorlar. Tuluatçı. ile beraber atlama, zıplama ile ge 

.~i B ·· • .. il · ._, " unun uzerıne ıua erı. 

, ~· akın neler söylüyor : 
'il.- -_:neye ne zaman çıktınız? 
ı. ~e a&hne heve.i pek küçük 
,...llldı. Aile araundaki top• 
"e eğlentilerde, ötede beride 

monologları nakleder, 
Yapar, miaafirlerimizi ei· 

i11ı. O zaman bana ah • 
teıı çocuk, komik çoeuk 

di 

larar ile kabul 

~ll\>o Şevki, dediler 
ızda taklit yapanlar az ol 

• llll benden bir de kürt tak• 
~ediler.. Kürde de çıktım. 
~ il •lrtkandım. 

. . lco~- •onauz bir heves rel 
'~ IUnden sonra orta oyun· 

Ultı... Bir kar yaz bu 
~··.. ~ 

if "&ünlerde, Jıtanbulun 
~ lllahallerinde çalııtnn. 

~yj o Ld · . k" 
~ .. ar aevmıttim ' ı .. 

\' e h kendime bir yer arıyor. 
ta ~ldunı... Arkadqlardan 
~'•Yesiyle üstadım Natit 

...... i~ Pllnyaaına figüran ola• 
~, llf-ıt" Üç dört ay böyle tak 
~~ tdek rollere çıktım. 
. s,hi>en burada çalııamaz . 
tltcj~~ Le•esimi tatmin ede. 
~le llı kl" uluatın aııl tiyatro
. ~nre. olduğunu içine gir· 

~~ ~e tt: •nlaınııtım. Komik 
: '•İIJlll Beylerle de müte-
t...._ er \'erd'k 
,~,ed 

1

• • 
· ~~ en herrıen hiç diy~ 
~ 'a.ıi t e . Paı-a alıyordum ve 
~ ~ı~~ın etmek için çalıt· 
>'1:' teç ~ İfirrıe tiyatro yü • 
\i~ "d·'Y0rdurrı. , fazla da 

~ ~ '-'· Nihayet ıah • 
'~ilci 
~ ....... ~ne aeçti, aakerlik-

k"Ynıetli arkada • 

)ar böyle İni ya. çiyordu.. Geçti .. 

-Tuluat kumpanyalarında kim 
leri beğenir ve takdir edersiniz? .. 

- Tuluat kumpanyalarında' aa· 
natkir Natit Bey takdire tayan • 
dır.. Facialarda Necati ve Abf 
Beyleri, vodvillerde Fahri Beyi, ye 
rinde nükteleriyle maruf Dümbüllü 
la ... il Efendiyi, Şamram HanıJDJ 
da komik kantolarında beienir v~ 
takdir ederim •• 

- Amatör sahnesini niçin ter• 
cih edeniniz? .. 

- Çünkü sanati sanat için oy. 
narlar.. Böyle amatör aahnelerina 
de çalııan çok müıteit arkadaşlar 

vardı. Cümhuri~t gençler birliği 
mahfeli bqmd., bulunan Müçteba 
Bey, Baha, Reıit, Ali Zühtü ve 
Vahdi, Nurullah Beyler, Karagüm· 
rük mahfelinden · Recai, Rahmi, 
Hayim; Fatih mahfelinde Rahmİ 
Ziya, Muıa eyler bir çok profeıyo. 
nel artistlerden daha yüksektir • . . 
ler .. 

- Sahne hayatında başınızdan 
geçen en gülünç vaka hangiıidir?. 

- Sahne hayatımda başımdan 
geçen en ıülünç vaka; bir gün 
acem rolüne çıkacaktım •• Bir az ı~ 
cikmitim.. Alelacele bir makyaj 

yaptım; ııram gelmitti, çabucalr 
giyindim.. Daha adımımı atar at· 
maz ilk likirdide sakalım koptu .. 
Halk gülmekten katılıyorau.. Bir 
de sırtıma baktım; bu yetitmiyor. 
mut gibi, kadınlardan birinin trlc 
mantosunu da acem cübbesi diyf' 
sırtıma geçirmem it miyim!. 

11ttı11lllltfflllllfttunnııt11ııııuıı111u--.11ılllfdlll'lltı1111Nfdlll 

Gözlerin 

Ruhuma ne derin elemler açtı, 
Kalbime saplanıp kalan gözlerin .. 
Renkleri etrafa şuleler saçtı, 
Aşkımı çok derin yerlere gömdü 

Göz yaşlanın akarken bana güldü 
Kalbim yanıyorken zevkim de sön 

dü, 
Aşkrmr çok derin yerlere gömdü 

Yalan vaitlere kanan gözlerin ... 

Yeni yıla girerken kuzu, ko
yun... Demir de epeyce delikanlt 
olmuftu .• 

Her yer ye,erirken Demirin de 
gözleri yqardı. 

N ., 
- eye mı .• 
Bu yıl gene daida, tepede biri· 

cik kuzu ile gün aeçirecekti. Hal. 
buki Hüıeyin ağaıun oğlunun bu 
yıl bet kuzusu vardı. "Benim neye 
olmuın !.,, diyordu.. Fakat nasıl 
olacaktı. Par~l1.ırı yoktu.. Paraaı1 
kimıe adama bir ıeycik vermiyor· 
du .• 

Gün doğarken her gün olduiu 
gibi ahıra koftu • Koyunu 
tanyacak, altını silip ıüpürecekti. 
Giderken çoialtamadığı için yü .. 

reği hem kmk, hem de biricik ko
yunun ıemizlet tiğinden, güze ilet' 
tiğinden de ıenit ve ıevinçliydi. 

Ahıra yaklatınca gördüğü şey· 

den o kadar alıklaıtı, o kadar a • 
f allaıtı ki ... Anlatamam ... 

Küçük ahırın kapısı kmlmıt ve 
koyun çahnmııtı .. 

Dizlerinin bağı çözüldü.. Göz· 
lerinden yaş boıandı, yüreği pe~ 
içten sızladı. 

- Bu fenalığı kim yapmııtı? ! . 
Dumanlı batını kaldırdı. Zorle 

kendine can verdi. Evin av • 

lusuna doğru yürümeğe batladı. 
Yanlıt görüyordu.. Y anht gör · 

meğe çalıııyordu.. Yahut hiç gör. 
memek istiyordu.. Gözleri timdi 
perdelense idi ne olurdu?~ 

"- Çok fena bir feyle mi kartı· 
laıtı,, diyorsunuz?. 

- Evet~... Bakın ıöyliyorum .••. 
Fenalığı siz dütünün !. 

Bir ağaç dibine koyunun deriıi 
gelişi güzel atdmııtı. 

4 • • 

Her canlının peıtili gibi yayıldığı 
öğle üstü bir oda kapııı kapandı .. 

Elinde büyükçe bir et parçası tu. 
tan iri yarı bir adMU, gıcır ııcır Ö· 

ten merdivenleri inmeğe baıladı .. 
indi .• Bir yanı tarla .• öteki yanı yı-
kık evli tozlu bir yoldan yürüyor .. 
Yürüdü ... Yürüdü .• 

ilhan nafiz 
Arkaıında kuyruklu bir duman 

da vardı.. Yahut kuyruklu bir du• 
man oluyordu... Duman gittikçe 

--.----------- çoialdı ... Çoialdı .• Çoialdı.. Bu. 

Müdür muavini Beyin odum" 
girip te makaadımı kendiıine ıöyle 

diğim zaman büyük bir nezaketlcı 
kabul ederek kartıdaki koltukt,. 
yer göıterdikten sonra zile baıtı ... 
F ıraahnı bulmutken sordum: 

Coğrafya salonundayız... H · 
talar bağlanmıı ve küçükten bü · 
ğüne kadar ııralanmıt bir vaziyet 
te.. Ortada bir maaa üzerinde bi 
küre var .. 

- Muallim mekteplerinin hiğv 
vedilerek liıeye kalbedildiğini oku 
yoruz .. Mektebiniz için böy!~ bh 
tebligat var mıdır?. 

Sait Bey: 

- Hayır, de<f i, biz~ ~enüz hu 
sckilde bir tebliğat yapdmamıştır. 
İıtanbuldaki erkek ve Edimedeki 

İ!te timdi de hara müzeıinde 
yiz... Duvarda her ıene mezunla 
rının resimleri var. Kartı duvar 
da Menemende ıehit edilen Kub" 
layın çerçevelenmiş bir reımi, ya 
nmda mektebin üçüncü 11nıfınd 

kız muallim mektep~f"rinir, lağv i, iken yapmı' olduğu bir maıa reı 
tekıif makıadiyle yapıldığı zan • mi üzerinde "Kubilıiyın muazze 
nındayım .. Zaten mektebim ize biı hatırasıdır.,, cümleıi göze ~arpı 
sene daha ilave edilmeıi ve liıe yor .. 

derslerinin de ilivesi, mektebimizi Şimdi de revirdeyiz ... 7 yatak) 
lise· dereceaine çıkarmııtır. revirin karyolaları muntazam ıu 

Şimdi mektebi geziyoruz. Taş te ııralanmıı, yan tarafta ufak bi 
merdivenleri çıkarak kütüphane • maıa üzerinde haata defteri var. 
ye girdik.. Büyük bir odadan iba. Muıiki kolundayız.. Kenarda 
ret olan kütüphanenin dört bir ta· bir piyano, yanında org, dolapla~ 
rafı kitapları havi dolaplarla kap. da kemanlar var.. Duvarda muıi. 
h.. Ortada uzun muamn nihaye. ki üıtatlarının reıimleri, Bethoven, 
tinde bir talebe kitap okuyor. Di • Bach ... 

ğer masalarda da bir kaç talebe Yemek aalonundayız... Munta
var.. Koridoru takip ederek bü- zam yemek maaaları, her talebenin 
yük bir kapı önünde durduk .. Bu. oturacağı yerler muayyen.. Yan 
raıı konferanı aalonu .. 500 kitiyi taraftaki mutfaktan kavrulan ya. 
iıtiap eden bu ıalonun, 300 kitinin ğın kokusu geliyor .. 
oturabileceği ıabit aandalyaları Aartık mektebi tamamiyle ge~ 
var.... Karııda, ufak denmi • miıtim.. Müdür muavini Sait Be. 
yecek kadar ıahneıi üzerinde ye tefekkür edip te ayrıldığım z~ 
"Cümhuriyet fazilettir,. vecizeai man arkaya dönerek heybetli bi. 
yazılı.. naya bakınca göğıüm gururla ka. 

Sağ tarafa kıvrıldık.. Dar bir j bardı ... 
merdivenden çıkıyoruz.. Karııda· nevzat Hayatı 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
Yerli mallar sergisinde Müsamereler 

Her ıene olduğu gibi bu ıene 
de yerli mallar ıergisinde Cümhu. 
riyet aençler mahfeli tarafından 

müsamereler verilmektedir. Ge • 
çen pazarteıi aktamı ilk müıame· 
re verilmiştir. 

Iut gibi oldu .. 

Eğri bir kapı önünde durdu ve 
kapıya bir tekme indirdi.. kapı 
kırıbrcaıma açıldı. 

Bu adam bu tekmeleme itine o 
kadar yaraşıyordu ki; görenler hiç 
te ıatmazlar .. 

Kapııı tekmelenen ev, Demirin 
evi idi.. Demir boynu bükük ~,ar· 
tııına çıktı.. O adam eti uzattı: 

_ Koyun yağlıynııt, dedi... Ve 
~ti, gülerek Demirin eline ver~i ... 

M. Şevket 

Müsamerede Moris Şövalye ve 
Bubul'ün ıarkıları Havaiyen kitar 
konseri ve mahfelin en güzel ko. 

medyalarından (Bir varmıt bir 

yokmuı) nam vodvil oynamıttır. 

Müıamerenin ikinciıi de perıem 

be akıamı yapılmııtır. Müaame • 
rede (İhtiyar kız) ve (Plan) nam· 

farında iki komedi oynanmıttır. 

Önümüzdeki pazartesi gününe 
(Y apııkanlar) komedisi oynana • 

rak ıergi müaamerelerine nihayet 

verilecektir. Sergiyi gezenlere hoı 

vakitler geçirten ıergi tertip he • 

yetini, bet senedenberi her sene 

temsilleriyi-:: ıergiye ittirak eden 

Cümhuriyet gençler mahfelini can 
dan tebrik ederiz .. 
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Hikaye 1 Fransada birihtilas 

ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~uhakemeiçin~ebusan 

Hiç Sorma meclisine sevk 
Pariı, 12 cA.A.) - Malin ga· 

zetesine göre memaliki ecnebiye 
Fransa banka şirketi hakkında 
yapılan tahkikat neticesinde 
mustanlik legion d'honneur ni
şanının büyük rütbesini taşıyan 
dinnı muhasebat sabık başmü
rakibi M. Dcschanel ile cencral 
Penelonu bunlarla muhakemeye 
yegane salahiyettar olan mebu
san meclsine sevketmeye karar 
vermiştir. Bunları beraber, mez· 
kur şirkete merbut bulunan\Vyo 
ming oil Syodicat müessesesi
nin Pariıteki müdürü de muba· 
keme altına alınmaktadır. ihtilas 
o~unan para bir kaç milyonnu 
bulmaktadır. 

Celal düşünceliydi: 
- Nen var Celal?. 
- Hiç Sorma! •. 
- Peki sormam .. 
Gene dütünceye daldı ... 
- Bir sigara vereyim mi Ce· 

lal? ... 
-Ver ... 
- Hah §Öyle, al §U kibriti de 
k · ' D l ya sıgaram. ... a ma amma ... 

Yahu ne oluyorsun?. A§ık mısın 
. ? 

nesın ... 
- Zannederim .• 

- Ya, zannediyorıun öyle mi?. 
Kime a§ık olmuğunu zannediyor
sun? .• 

- Hiç sorma! •• 

- Peki sormam •• 
Gene göz açıp kapayıncıya ka

dar bir zaman geçti,. Celal gene 
daldı .. 

- Celil! .• 
- Ha! ... 
- Ha demezler, efendim der • 

ler •. 
- Efendim! •• 
- Bari &,ık olduğunu zannet -

tiğin kadın güzel mi?, 

H. ' - ıç aorma ... 
- Peki ıormam .• 

- Celil!.. 
- Ha!. .. 

- Ha demezler dedik ya, efen-
dim derler .• 

- Efendim! .. 
- Sen bu ak,am bi7.İm eve ne· 

ye geldin?. 
- Hiç 5orma ! .. 
- Peki sormam .. 

Yazan : ismet Hulusi 
- Hiç zannetmem... Benim ak

lım başımda elhamdülillah. Hem 
sen evine gitsene! .• 

- Gidemem!. 
- Neye gidemez mişsin?, 
- O evde! .• 
- Kim? .. 
- Ya demek it bir kaç saat i-

çinde bu kadar ilerledi.. Peki &en 
neye evine gitmiyorsun?. 

- Yarın sabah beraber gideriz. 
Ben namuslu bir erkeğim, bir genç 
kızla ayni evde kalmak istemem. 

- Bu da iyi, namusunla bin ya
şa... Şurada yatıver... Ben de o
damda uyuyayım, yarın konuıu -
ruz ... 

- Peki .. 

"' "' "' 
Ertesi sabah erkenden Celal be· 

ni uyandırdı .. 

- Haydi gidelim .• 

- Nereye? •• 

- Bizim eve .. Saniyeyi alıp ni-
kah iılerimizi yoluna koyalım. 

Ben de uydum.. Beraber Celi
lin evine gittik.. Kapıyı anahtar
la açtı.. Merdivenleri çıktık. Ce

lal bir odanın kapııına, bir genç 

kız yanağına fiıke vurur gibi ha
fif hafif dokundu: 

- Uyandın mı?. 

Saniyeler geçti, bir ıeı çıkma • 
dı.. Celil tekrar kapıya detkun .. 
du: 

- Uyanmadın mı daha! .• 
Bir karyola gıcırdadı, iki ayak 

döşemeye pat diye dokundu, bir 

Celal dütünüyordu, ben bir si· çift terlik yerlere süründü, bir sa. 
gara yaktım, içtim.. E1r tane da .. 

ha yaktım, içtim.. Pa~"'tteki_bü
tün sigaralar bitti .• 

- Celal!.. 

- Ne var?. 

- Sen ne vakit kalkıp evine gi 
deceksin?. 

- Hiç :;orm;ı ! .. 

- Neye sormiyacak m19ım ... 

Sen böyle sabaha kadar binin ya· 

nsı be§ yüzü hesap edip oturacak· 

sın, ben kartıda kukumav ku • 

§U gibi uykusuz bekliyeceğim, ola
maz Beyefendi •. 

Ben bunları sanki duvara söyli· 

yordum... Hazret dinlemiyordu 
bile: 

- Celal, kendine gel, yeter ar
tık yahu .. Gidecekıen git, konuJa· 
cakaan konu, .. 

- Seviyorum zannediyorum. 

- Ala, zannettiğin gibi olsun. 
Amma kimi, neyi?. Ne vakitten• 
heri... Şunlara cevap ver? .• 

- Bugün saat on biri dört da-
kika geçiyordu .. 

- Saniyesi yok mu? .• 
- Nereden biliyorsun? .. 

- Neyi? .. 

__._ Saniyeyi sevdiğimi? .. 

- Boı attık, dolu geldi desene. 
Sen dakikadan bahsedince ben sa

niyesini sormuştum.. Ne ise bu 

Saniye kim oluyor? .. 

- Sevgilim .. 
- Allah bağıtlaıın .. Demek on 

biri dört dakika geçiyordu. Sen 
onu gördün, sevdin .. 

- Hem nasıl ıevmek !. ? 
- Anlafılıyor ... Adam akıllı bu 

da lal.-ışmı,sın .. 

- Sen de görsen ıeversin !. 

niye geçti, bir dakika geçti, beı 
dakika geçti •• 

Baktım, Celal etrafta yoktu •• 

A9ağıdan sokak kapmnın kapan· 

dığını duymamla oda kapısının a• 
çılmaaı bir oldu .• 

-Aaaaa !. ..• 
- A a a a a ! .... 
Karşındaki genç kız Saniye fa .. 

lan değildi. benim ıenelerdenberi 
sevdiğim, senelerdenberidir gene 
beni sevdiğini bildiğm genç kızdı. 

- Siz ha!. .. . 

- Siz ha! ... . 
Birbirimizi sevdiğimiz halde ilk 

defa biririmizle konufuyorduk!, 

- Celal ağabeyim nerede?. 

- Celal ağabey mi?. Celil ıi-
zin ağabeyiniz mi?. 

- Tabii ağabeyim!. 
- Ya!.. Neye bana bunu hiç 

söylememişti .. 

"' .. 
Meğer o, benim arkada§ım Celi

lin kız kardeıi imiı... Ve ben hiç 
farkında olmadan Celale kaç defa 
ıevdiğim kızdan bahsetmittim. 

- Ben sizi ... 

- Ya ben sizi.. 
- Sen biliyor muaun ne kadar. 

- Ya sen bilaen ne kadar •. 

••• 
tık itirafları Nikah memurunun 

karıııında oturduğum zamanki 
"evet,, lcr takip etti.. Kain bira .. 
derim Celil nikah daireıinden çı
karken arkamdan ıesleniyordu: 

- Sen benim kız kardeıimi ıe
venin ha! .... 

H. ' - ıç sorma ... 

- Saniye hikayesini naııl bul:. 

dundu?. ı 
- Bilhassa sonu çok güzel bitti. 

Amerika iş 
sahipleri 

Mavi kartal işareti 
geri alınacak 

Vaşington, 12 (A.A.) - Milli 
kalkınma idaresi, ilcretleri yük-

seltip iş saatlerini azaltacağına 
dair iş kanunlarını kabul eden 
fakat teahbütlerini yapmıyao iş 

sahiplerine karşı ceza tatbik edi
leceğini bidirmiştir. 

M. Jobcsoo, şunlar söylemiştir. 
- Bazı iş sahiplerinden N. R. 

A. Mavi Kartal işaretini geri ala
cağız ve bu onların iktısaden 

ölüme mahkumiyetleri demek 
olacaktır. 

M. jbonıoo, hUkC'ımetlerin da· 
bili ticaretleri ile biribirlerile yap· 
takları ticaretlerin N.R.A.mn kon· 
trolualtında olduğunu açıkça söy· 
lemiştir. 

Iı kanunları aleyhindeki ha
reketl;r önce hakeme, olmadıjı 

takdirde federasyon ticaret ko· 
misyonuna ve icap ederse adli· 
yeye veriJccektir. 

Almanyada bir inhisar 
Berfin, 12 ( A.A.} - Almanya 

iktısat nazırı Alman deniz 
ticaret kumpanyaları lehine ve 

ecnebi, bilhassa Fransız kum· 
panyaları aleyhine olarak fili 
bir monopol tesis etmiştir. 

Bu monopol, Almanya'da ec· 
nebi kumpanyaların mensup ot. 

dukları memleketlerdeki kum
panya merkezlerine, yabancı 

mcmleketiere seyahatlerde yolcu 
başına resmen müsaade dilen dö· 

•İz miktarından fazla döviz nak

letmelerini mnn'etmektedir. Bu 

miktar yolcu batına aleleluer 
200 mark, baıı memleketler için 
500 veya 700 marktır. 

Pamuk iplik fabrikacı
larının bir kararı 

Londra, 12 (A.A.) - Man· 
cheıter pamuk iplik fabrikacıları 
federasyonu gumuş komitesi 

başvekil, maliye nazırı ve Hoard 
of tradl reisine gönderdikleri 
bir karar almışlardır. Bu karar

da, konferansta yapılan gümüş 

anlaımasına Inıiliz hükumetinin 

doğrudan doğruya iştirak etme
sinden dolayı teessüf edilmekte 
ve gümüş fiyatlarının yüksek bir 
fiyatla iıtikrarmın temini ıçın 

tedbirler alınmasını istemektedir. 
Bu, temin edildiği takdirde, 

pamuk sanayii üzerinde iyi tc· 
sirlcr yapacaktır. 

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldu 

7- Yazan : Raymonde 

Kendileri ile korta ettiğim j fasında Alos Parulosun 
genç ıaktörler beni garazıız tebrik lere ~nektubunu okuy 
ediyorlar; babamı tanımı§ olan 
daha yafhları eski muhabbetle • 
rini gösteriyorlanh. Güzellik kra • 
liçeliği ~nlarla olan münaseba. 
tıma henüz halel getirmemitti. 
Her taraftan demetler takdim edi
liyordu. Bir §enliktir gidiyordu. 
Dehlizlerde bir kaç genç bir de
likanlının etrafına toplanmıt mü
nakaşa ediyorlar. Kimisi "odur,, 
kimisi "o değildir,, diyordu. Fil. 

hakika ben asıl iemimle tiyatroya 
çıkma:r:dım. Gazetelerde çıkan 
resmim ise asla aslına benzemi
yordu. Beni görür görmez he
men kottular: "Bu sizıiniz değil 
mi?,, ' 'Sizsiniz bu değil mi?,, iba-

releri yükaeldi. Yüksek bahislere 
girişmitlerdi. Ben meaeleyi hal

lediverdim. Arkadaşlar aldığım 
mektupları görmek istediler. O a • 
na kadar çok mektup almııtım. 

Benimle evlenmek istiyen bir lı
panyo! diyordu ki: "Sizi iyi na· 
zarla seviyorum. Rica ederim ad
resinizi bildiriniz ve beni mazur 
görünüz. Hürmetkar uşağını

zım .. ,, Bu mektup tayyare ile gön
derilmişti. Bazı dini tavıiyeler de 
alıyordum. Mösyönün biri §unu 
yazıyordu: "Şunu biliniz ki güzel
liğiniz ahdı cedidin ahkamına 
muvafıktır. İncilin 493 üncü sayı. 

birinci ayetlt: der ki: "K 
çe&iz olmaktan ise saçl 
etmesi daha iyidir. Ka 
rına bakmalıdır. Saçlar 
lik etmek için verilmi 
siz de Tevratın emirleri 
kalarak saçlarınızı uzat 
çin hakem heyetinden b 
ma rahiplerinin takdiri 
hak kazandınız.,, 

· Mis Avrupalı) 

Avrupanm muhtelif 111 

!erinde çıkarılan güzeJI 
liçeleıi Mösyö dö Valef 
dan davet edildiler. Pari 
yacaklar sonra Gah·eıto 

ceklerdi. Bu sefer bir ço 
pervera.ne tavsiyeler ve 
dolu mektuplar yağmağa 

dı. Fransayi İyi müdafaa 
liğim tavsiye ediliyord 
ve bakir tavrım,, dan du 
bahsediliyordu. Nihayet 
lerden nefret eder oldunı 
de bin defa "Sizin yü 
saf bir bekaret güzelliiİ 

"Bakiı lctafetiniz,, , "Biki 
sümünüz,, sözlerini duym 
değil. Bekaretim vatanın 
dundan bir parça haline ıo 
tu ... -

Balbo Roma yolunda 
Lisbone, 12 (A.A) - Balbo 

nun tayyaresi 6,10 da ve ıon 
tayyare 6,45 te havalandı. Hava 
ağırdı. Filonun kalkııı çok hare· 
ketli oldu. Portekiz tayyareleri 
havada uçarak canbazhklar ya· 
pıyordu. 

!Bir Türk murah 

Havanada değişiklik 
Havana, 12 (A.A.) - Sali· 

hiyettar membalara göre hü
kumet M. Wallcs'e mukabil bir 

proje vermiştir. Bu projeye göre 

M. Machado cümhur reisliğini 
harbiye nazırı jeneral Horrera'ya 
bırakacaktır. 

La Havane, 12 (A.A.) - Hü
kumet, tamamen kapalı bulunan 

mağazaların yağma edilmesine 
mani olmak üzere 10 hin kiıiye 
yiyecek dağıtmıJhr. 

Havana,12(A.A.\ - M.Ferrare 
beyanatında demiştir ki: Kabine 

henüz istifa etmemiştir. Kübanın 
Birleşik Amerikaya yaptıgı mu· 

kabil teklife reis M. Macbadonun 
derhal mezuniyet almasını der· 

piş etmektedir. Mum"ileyhin ha

lefi tesbit olunmu,tur. Bu mu· 
kabil teklif kabul edilir edilmez 
i'an olunacaktır. 

ihtilalcilerin bu suretle halden 
memnun olmadıkları zannedili

yor. Bunlar Machadonuo is~ifa

sını ve parlamentonun feshini 

istemektedirler. Halbuki bu su· 
reli halle göre Macbado yalnız 

mezuniyet almakta ve halefi de 
bilimüddet vazifede kalmakta
dır. 

Eşya piyangoları 
Hililiahmer, Himayeietfal, 

Milli tasarruf ve iktısat, Maarif 
cemiyetlerile idman cemiyetleri 
ittifakı tarafından çıkarılan birer 
liralık eşya piyango biletlerinin 
Galatasaray milli sanayi sergisile 
diğer yerlerde satılmaktadır. 

Beynelmilel bir kon 
takdir edildi 

Istanbul, 12 (A.A.) -
te toplanan çocukları k 
kongresinin 36 milletin iıt' 
devam eden toplantıları, ol 
bulmuştur. Bu konırcde 1 
Maarif vekaletinin murabb 
Nebil Bey tarafından te~di 
len rapor, pek ziyade takdit 
muş ve bilba1Sa trahomlu 
lara ait k11mının Fran•• 
nezaretile müstemlekit 
tine iblağı kararla§mııtır. 

Canada hükumeti mut 
trahomlu mektep çor.ukl•tf 
kındaki raporumuıun bir !..i 
nin kendisine de verihnel"'"ı 

lep ve rica etmiştir. 
Maarif Veklletinin 1118 
Doldor Nebil Bey, 
daimi komite azalığına 
edilmişfr. 

Küba şekeri,Aın 
Nevyork, 12 (A.A.) -

park'ta Cuba içiu yeai 
hazırlanmaktadır. Bu t 
Cuba tekerinin kontcıj•"' 
tutulma111 vergileri • 
maksadife da~a az bit 
üzerine dahili ve harici b. 
yeniden tetkiki ve t• . 
mütekabiliyet meseleler• 
kın dadır. 

. ··ıııb Amerika ReisıctJ ,, 
Hydcpark, 12 (A.A·) 

malikanesinde iki ha~ 
dıktcn sonra M. Roo . 

V h. ' aitti• gece as ıngton a e i 
cümbur, orada bilba5~11r. -~ 
program ile uğrapc• o'~ 

M. Roosevelt, ay.n lı,, 'J 
zunda tekrar Hydep•' ·~ 

A tor 
rek, sonra Vincent 5 r'i/ 
ile 4 günlük bir der.ıs bl"'
yaptıktan sonra '\/at 
gidecektir. 
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Dünkü Keşi dede Kazanan Numaralar 
Begazıtta Okçular Başında 

ikramiye 

ve Gedikpaşada Yeni ikbal 
Müktıf atlarını 

Gişeleri 

Verir 
Listemizdeki 

12 
69 

16s 
ıoo 
255 
270 
3sı 
<sa 
<1s 
6s4 

·,ne 7 34 
737 

1032 
99 
ıos 
135 
174 

1234 
327 
363 
<os 
so~ 
555 
644 
650 
~59 
743 
881 
Bs~ 

29?7 
048 
125 
321 
406 

,s23 
692 
705 
?40 
814 
840 
çoo 
943 
98(> 
994 
043 
ıı;ı~ 

~4) 

ıöo 
532 
590 
603 
545 
761 
~9S7 
504 
ss8 
~2() 
~35 
)75 

lira '' No: 
500 4861 

60 875 
50 927 
50 960 

soo 997 
50 5073 
50 324 

500 380 
50 383 
50 402 
50 524 
50 693 
50 857 
50 877 
50 ~64 
60 992 
60~ 60:?6 
50 l 49 
50 219 
50 236 
60 287 
60 355 
50 369 

150 435 
50 SH 
50 60'> 
50 650 
5l' ô99 
50 736 
50 960 
50 975 
50 979 
50 9ç5 
50 7053 
50 83 
50 261 

soo 7262 
50 273 
50 370 
sc 530 
60 657 

soc 603 
50 678 
50 690 

100() 696 
so 8 ı 9 
60 819 
so 920 
50 929 
60 955 
60 956 
ıso 974 
60 978 
50 8085 
50 98 
50 112 
60 8 l 72 
50 177 
60 189 

Lira No: 
ôO S26 3 
50 2ô5 
50 308 

500 361 
50 .ıo ı 
60 582 
50 () 18 

500 6 12 
3000 670 
500 678 

50 739 
60 845 
60 872 
50 tJ6Q 
50 9028 

500 88 
50 96 
60 9220 
50 260 
50 33 ı 

15<.ı 416 
50 580 
50 817 

150 10232 
60 279 
50 322 

500 3ô9 
50 374 

ı 50 37Q 
150 4 1 n 
50 53 ı 

500 545 
50 'i 1 o 

1500 826 
50 933 
50 978 
50 99ô 
5011107 
60 13 l 
50 3 81 
50 459 
60 5 10 
50 593 
50 753 

150 767 
500 789 
150 810 
50 926 
50 931 
60 12046 
50 91 
50 107 
50 126 
50 ı 77 
50 23 l 
60 384 

150 390 
60 12'1 10 

500 69 1 

Lires No : 
60 1 2738 
50 74CJ 

'500 752 
60 7iJ8 
50 867 
50 919 
ôO l 300~ 
50 55 
50 9~ 
50 2l4 
ô(J 307 

1500 353 
50 ô22 
50 67 1 
50 678 
60 712 
50

1 
go3 

50 84Q 
50 <J38 
00 983 

1000 1 1066 
150 105 
500 110 

50 126 
50' 137 
50 170 
50 252 

50l 267 
50 297 
50 33~ 

500, 339 
50 H4 
50 452 
50 601 
50 875 

t 0000 928 
50 qrn 
50 1507 ı 
50 157 
60 15 181 
50 3 11 

500 474 
50 504 
50 664 
60 703 
60 736 
50 7 78 
50 99 1 
50 1 603 1 

l 5C 5 1 
00 270 
50 308 
50 3 18 
50 35 1 
00 310 
50 414 
5L 457 
60 473 
60 48 5 

Lira No: 
500 16707 

60 /92 
50 882 
50 9')7 
5017052 
60 190 
50 20 7 
50 261 
50 2 rn 
50 303 
60 456 
60 4(14 
50 565 
50 583 
50 735 
60 9 12 
5o ı eoo2 
50 ' 5 
50 33 
50 18098 
50 11 1 

1000 138 
60 151 
60 106 
50 214 
50 224 
60 343 
150 353 
50' 386 

150 482 
50 183 
50 662 
50 66 4 
6C 674 
60 728 
50 7 18 
50 804 

1500 866 
50 872 
50 8 73 
50 9 12 

500 9 15 
ı 50 930 
500 990 

50 l 9056 
50 87 
50 Q7 
50 102 
50 14 1 
50 143 
50 153 

500 204 
60 206 

500 437 
6C 5015 
60 507 
60 593 

500 626 
50 674 

,~~k d 
\~ ' deına Atina tehrinde ı 1 
~t •okağında 52 numaralı Askert Fabrıkalar illnları 

llıuk · · 'lll~h .ıın ıken halen ikamet- 450 ton kok kömürü 
~(: " ul bulunan Madam A • Yukardaki malzeme kapalı zarf 
~:bglu Konıtantin efendiye : suretile 2 9 933 tarihinde Sa. 

·• ul ·k· 
~ .ll: 1 ınci icra memurlu • 14 te ihalesi icra edilecektir. Ta -

lilt..r f tiplerin ıartname için her gün öğ-
b,, c. fa. lstavri Efendi varis- leden sonra münakasaya girmek 
~ ~•na Elpida Alekıandra için de 0 gün teminat "ve tekli-

... hotcanıınla.rla lliya Efendiye f ·ı 1 "3786 ~1 un at,, ı e mürz.caat arı.. ,, 
l h,•eb· u~un leıviye edilme- ===-==~~==--=--=-~~~ 
"111'-tıa ıle uhtei tasarrufunuz- 1 - 1 O - 933 tarihine müsadif 
~t'ttrn n alacaklı mumaileyhi- pazar günü aaat 14 ten 16 ya ka
. 'l'o"'ı \'efaen mefruğ bulu- dar keza dairemizde yapılacak 1 & & \ınd 
~- o•la a eıki Kamerhatun olan ikinci açık arttırmasını da hi 
h-~iın; tna.hallesinde Menek- arttırma bedeli kıymeti muhammi-
~ ...... .. " atık 6 d" 4 d . b . b l ' '<.ılltakk ce ıt numa- nenın yüz e yetmıı eşim u • 
:ı' Se\'ril:ın gayri m enkulün madığı takdirde talı§ 2280 numa· 

1 ~ ttı,k ii e muamelesine e- ralı kanun ahkamı mucibince geri 
bılt, 'l'ifetj~re Yernin)j ehl i vu- bırakılacaktır. Şu kadar ki ikinci 
~ l't \''~i illa.hallen ve icraen arttırmada arttırma be deli her ne 

~i tl~• i Yel Ve takdiri kıymet olursa olıun satışın geri bırakıl-
~. • .. k )r•l.eticeıı" nde mezkuAr · k ı ·· ·· · · "•• mayıp gayrı men u un muşterııı 
1~ u un 

l ~ld ~ lira k tamamına bin üzeri ihalesine muvafakat ve rıza 
~il '-lu v 

1
Yilllet takdir edil • gösterdiğiniz takdirde tarihi ila n· 

16 e ?nezk • · d · ·b 'k· 'di ......._ 9 ur gayrı men. an ılı aren ı ınci açık arttırma 

ls f c'-rtı - 933 tarihine tarihine kadar ve 931 - 4920 dos-
l.. )t, k artesi .. .. ·1 d 
tik ada ~unu saat 14 ya numarası e airemize müra-
~t 'rttıı- r daırcrnizde birin· caatla bildirmeniz malumunuz ol • 

lt'h.. ' "Qllıı . 
· ·~t. bed . ıcra kılınacağı mak ve olbaptaki maddei 

t.ı\.a >\iıd ... e7lı kıyrneti muham- kanuniye mucibince takdiri kıy
ıııı Qe Jtw. "' S . . b a.c ""Q~ • tını ulduğu met, ilan, ihbar varakalarının teb-

t, •t lkaj 
11 

Gatünde ihalesi liği makamına kaim olmak üzere 
' hud·· ~llrette son arttrra· ili.nen tebliği keyfiyet olunur. 

u aki kalmak üzere ( 6323) 

ve Numaraların 
Lira No: 

50 1 CJ769 
60 800 

500 f51 
50 ç, 2') 
50 C14 7 
50 977 
50 ıoo l 3 

500 74 
50 1 35 
50 328 

500 48 ı 
60 487 

· 5l 535 
5C 6 19 

150 678 
50 726 

3000 7 45 
50 74 7 
50 7 02 
50 839 
50 898 
60 918 
50 !1202 
60 24) 
50 315 
60 3 ı g 
50 374 
50 2 l448 
60 5435 
50 619 
50 702 
60 739 
50 929 
50 939 

150 ~2059 
50 157 
00 1 76 

500 190 
50 202 
50 3 ı 2 
60 3 40 

500 40 8 
50 43 ı 
50 448 

ı 50 521 
50 577 
50 00 l 

500 768 
60 888 
50 !3042 

500 l 75 
50 319 
50 361 
60 416 

150 
5(1 
50 
50 
60 

428 
447 
519 
580 
652 

l.ira No : 
60 2 3655 
50 717 
50 865 
50 8 72 

500 ç51 
500 !H55 
50 196 
50 249 
60~ 4ô9 
50 642 
00 688 
60 762 

500~ 7Ç o 
50 850 

500 022 
5025108 
50 15 ı 

l 50 261 
50 305 
ôO 321 
50 485 

500 616 
5( 645 
60 6')3 
60 706 

ıo;Jo 735 
60 826 

500 trno 
60 89i 
50 896 
50 972 
50 26261 
50 411 
50 463 
50 498 
60 521 
60 570 
60 ~1693 

150 83 7 
50 875 
60 884 

150 930 
150027133 

60 l 77 
150 200 
50 271 
50 342 
50 357 
50 468 
50 502 
50 ô0 4 
60 697 
60 838 
50 846 
50 945 

50028164 
150 ı 8 1 
tlO 
50 

229 
::?66 

Lira No: 
60 ?S 129 

500 377 
60 420 
50 49~ 

50 537 
50 742 
60 782 
50 s 17 
50 822 
50 78 
60 82 
50 893 
50 956 
50 9B 

500 29 122 
50 123 
GO· 18 7 
50: 213 
501 210 
50 30 I 
50~0346 

150 453 
50 485 
50 fı35 
60 662 
50 798 
50 856 

500 930 
50 035 
50 938 
50 957 
50 093 

150 rnos9 
60 90 
50 128 
50 388 

150 481 
60 567 
50 593 
50 629 
60 745 
50 876 

500 936 
50 971 
6031070 
50 J59 
60 175 
50 183 

500 202 
60 220 
50 444 
50 528 
50 53 1 
50 584 

500 ô09 
50 688 
50 805 
5032053 
50 199 

V A K 1 T neşriyatı __________ _.... ________ ___ 

Lira No: 
00 i220U 
oo 233 
50 2ôti 

3000 302 
50 317 

150 383 
5fl12419 
50 498 
50 506 
50 532 
50 612 
60 638 

son <ı6ı 

50 i09 
500 i67 

60 90 1 
50 914 
50{3111 

500 124 
500 198 

50 358 
150 r.IO:J 
50 412 

500 400 
500 481 

50 505 
50 516 
50 663 
60 33/66 
50 774 

506 840 
50 912 
ôO 958 
50 959 
50 ç73 

1000 34065 
1500 08 

50 87 
60~ 446 
60 465 
50 523 
50 600 
50 620 
50 668 
50 717 
50 750 

1000 8 18 
50 34929 
50 988 
50 J5030 
50 205 
50 267 
50 307 

500 474 
50 65 1 
50 656 

500 685 
60 720 
50 73 4 

Li ra No : 
ô03ôl l 2 
50 175 

l 50 193 
50 l41 

500 603 
50 744 
50i6S3l 
60 878 

150 894 
50 3·, oso 
50 11 o 

500 114 
500 121 

50 l .ı5 
60 l 49 
50 162 
50' '25 7 
60 321 

500 330 
50 418 

500 419 
50 425 
60 454 
50 492 
50 570 

soo 1 rn 
50 783 

150 37867 
50 38049 

150 65 
60- 75 

500 3 17 
50 507 

150 530 
ôO 608 
60 65 1 
50 59 l 
50 715 

500 816 
50 840 
50· 39054 
60 67 

ıooo 11 
50 l ı 6 
50 146 
50 298 
60 01 5 

500 39597 
soo 890 

50 90 ( 
50 92 1 
60 947 

150 952 
60 979 
sorn12s 
50 210 
50 337 

150' 407 
60 493 

Fevkalade heyecanh bir roman 

Suana'Jı münkir 
Asrımızın en moşhur ediplerinden Gcrhart Hauptmano'ın 

eseridir. Bir papazın fevkalade heyecanlı, meraklı, COJkun 

aşkını , san 'atk i rane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

Fiatı 25 kuruş. 
-

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 

htcınbul ikinci icra memurlu • 17 den itibaren Sirkecide Liman 

ğundan : 

Bir borçlan dolayı mahçuz ve 

paraya çevrilmesi mukarrer yazı -

hane eşyası 19 - 8 - 933 tarihi

ne müşadif cwnarlcsi günü saat 

han üçiincü katta açık arttırma 

suret il ~ satılacağından taliplerin 

tayin edile~ gün ve saatle mahal

linde hazır bulunmaları ila n olu • 

nur.. ( 6321) 

Lira ~o: 

50 406U7 
50 68b 
50 725 
50 81 3 
50 831 

50(1 870 
50 979 
50 -11056 
60 9~ 

50 140 
50 1ô1 
50 289 
50 3~4 

50 ·l31 
50 143 
50 493 
50 572 
60 (:69 

500 702 
60 875 
50 Y07 
50 938 

500 g 44 
60 12005 

500 23 
50 l 10 
50 170 

500 182 
5012211 
50 229 
50 364 
50 388 
60 413 
50 462 
5G 731 
50 701 
60 770 

500 882 
50 965 
50 43359 
50 36 ı 
50 497 
60 56 l 
50 811 
60 974 

150 <J79 
50 U029 
50 30 

1504443 1 
60 548 
50 572 
50 604 

500 642 
50 645 
50 768 
5045014 

500 158 
50 330 
60 415 

Lira • No: -
504:>574 

500 654 
50 762 
50 828 
50 98ô 
50 <194 

500 16018 
50 98 
f)Q 272 

500 140 
50 441 
50 4CJ4 
50 '>83 
50 597 
50 685 
60 879 
50 91 Q 
50 925 
6047131 
50 229 
50 341 

500 454 
500 528 
50 574 
60 639 

500 861 
500 875 
500 899 

50 92 l 
00 927 
50 i:iO l 5 

500 132 
500 215 
500 270 
500 344 

60 5 28 
50 598 
50 637 
60 734 
60 811 

ı sn 878 
50049102 

50 \ 81 
50 208 
50 223 

150 227 
50 41 o 

500 595 
60 618 

150 704 
150 s l 2 
50 920 

ı 50 956 
50 959 

500 
50 

soo ı 
50 
50 

Lira 
50 

JOOO 
50 
60 
50 
50 
50 
50 

150 
500 

50 
500 
60 
50 
50 
00 
60 
50 
50 
50 

150 
60 
60 

500 
50 
60 

150 
50 
50 
60 
50 
50 
50 
50 
50 

500 
60 

500 
50 

150 
60 
50 

500 
50 

500 
60 

. 50 
50 

500 
1000 
500 
500 
ıooo 

50 

~ ............ 3~······K~······o:·· ......... . 
: . 
~ • 'atınalma Komisyonu ılanl~rı · ........ -............................................... .. 

lki yüz bin kilo bulgur kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konul

muştur. İhalesi 15 ağustos 933 aa· 

lı gün ü a at on dörttedir. Şartna· 

mesini görmek üzere lıtanbul Fın

dıklıda Üçüncü Kolordu Satın Al· 

ma Komisyonuna müracaatları ve 

ihale günü de vakti muayyende 

teklif ve teminat mektuplarınm 

makbuz muka bilinde Ankara Mer. 

kez Kumandanlığı satın alma ko

mizyonu riyasetine vermeleri. 

(3201) (3527) 

Altı yüz bin kilo ekmekl~ 
kapalı zarf usuliyle münakasaya 

konulmuştur. ihalesi 19 ağusloı 

933 cumartesi günü saat on dörtte· 

d ir. Şartnamesini görmek üzere 

İstanbul Fındıklıda Üçüncü Kol • 

ordu Satın A lma Komisyonuna 

müracaatları , ihale günü de vakti 

muayyen inde teminat ve tek lif 

mektuplarını m akbuz mukabilinde 

Ankara Merkez Kumandanlığı Sa

tın Alm{\. Komisyonu Riyasetine 

verm eleri. (3200) (3526) 
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lstanbul Belediyesi ilanları 

Karaköy K6prüsünde Haliç cihetinde 59 No. lu dükkanı 67,5 lira. 
,, Üsküdar iskelesinde 23 · 66 No. in dükkan: 

teminat 62 L. 
Yukarda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip 

olanlar şeraiti anlamak ü:ıere Levazım müdürlüğüne paıarlı~a 
girmek için de teminat makbuz veya mektubu ile 17 · 8 · 933 
perşembe günü saat on beşe kadar Daimi encüm~oe müracaat 
etmelidirler. (4056) 

Beyazıt Yangın kuleıinde yapılacak tamirat: ·ı eminat 24,S lira. 
Beşiktaş çöp iskelesi tamiri: Teminat 17,5 lira. 
Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip 

oıanlar ıeraiti anlamak Ve! keşif evrakını görmek üzere bcr ~ün 
p~zarlığa girmek için de teminat mak~uıiyle beraber 16 · 8 · 933 
çarşamba günü saat on beşe kadar Levazım Müdürlüğüne müra· 
caat etmelidirler. (4053) 

Mardin Tapu müdürlüğünden: 
Mardinli Gözi zade Abdülkadir paşa ve vefatından vere sele· 

ri hacı Ali ve Şakir ve sairenin bili senet uhtelerinde bulunan 
şaarlar çarşısında bir bap furun ve Musullular çarşısında altı 
bap dük\<lnın senetsiz tasarrufatındao kaydının icrası istemek· 
le ,-azelenin neşri tarihinin ferdası gününden itibaren on beşinci 
günü mahallen keşfine gidileceğinden diyeceği olanların mahalli 
mezkurda bu'uaacak memura müracaat eylemeleri iJan olu· 
nur. f4025ı 

Istanbul Defterdarlığından ; 
145l numaralı Maliye teşkilat kanuau mucibince lstanbul, 

Beyoğlu, Üsküdar mıataka~arı: 
Tahakkuk •e tahsil" memurluklarına talip olan ma1iye mekte· 

binden aliyülila derecede mezun bulunanlar mezl<fır kanunun 
27 inci maddesinin "D,. fıkrası mucibince oo ikinci derece maaşlı 
memuriyete biJmüsabaka tayin edileceğinden talip!erdea müsa· 
bakaya 1dahil olmak isteyenlerin Ağustosun 25 inci günü saat 9 da 
Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaat etmcJeri. (4017 ı 

İstanbul Dördüncü İcra memur
luğundım: 

Kasımpaşada Camii Kebir ma
hallesiııin Çiviciler ve Sel kapısı 
sokaklarının noktai iltisakında 

atik 7, 3, 18, 20, 9, 3, 17, 18, 20, 
3, 171 cedit 22, 24, 26, 1, 28, 9, 26, 
1 9 1, numaralı halen tahtında 

iki dükkan bir bodrı.un ve ekmekçi 
ve simitçi f ırınlarile fevkinde iki 
katta dört daireyi müştemil kar
gir apartımanın mebni bulunduğu 
atik üç 18, 20 numaralı haremeyni 
şerifeyin ve Kasımpaşa ve Darüt • 
şafaya vakıflarından olan bakkal 
gediğinden münkalip mahallin 
120 hi!~e itibarile 75 hissesi ve a· 
tik 17 numaralı İsmail Efendi ve 
Harameyni muhteremeyin vakıf • 
larmdan olan kömürcü gediğin• 
den münkalip mahallin 1600 hisse 
terkibile 80 hissesi ve mezkur a -
partınıanın ittisalindeki ekmekçi 
fırınının müştemilatından bulu
nan ve üstünde odası olan dükka
nı muhtevi kısmen kargir ve kıs -
men ahşap binanın mebni bulun -
duğu atik 19 No. h 97 metreden 
ibaret mahallin tamamı takdiri 
kıymetten hariç bırakılarak borç • 
lunun uhtesinde uulunan atik 7 
numaralı Darüşşafaka vakfından 

olan mahallile atik 9 numaralı 
haremeyni muhteremeyin ve ha
remeyinden mazbut Kuımpap. 

vakfından berber gediğinden mün 
kalip mahallinin ve atik 3, 18, 20 
nwnaralı harameyni ~ifeyin 

ve Kasımpafa ve Danqşafaka 

M d• T M •• d •• ı ·· v •• d vakıflarından olan bakkal · gedi • ar ın apu u ur ugun en: ğinden münkalip 120 hiue itiba -
Mardinin Kazıazlar çarşısında Gözi ude bacı Abdülkadir rile 45 hissesine <J&yian mutasarrif 

Paşa zevcesi Nazlıya Haoamm bila .senet ubtesinde bulunan bir bulunduğu mahallinin ve atik 17 
k'lplh dülckan vefatından veresesi hacı Ali ve Şakir bey ve sai- numaralı İsmail Efendi ..-e hare-
reye isabet edüp veresei mumaileybimin bu kerre senetsiz tasar- meyni muhteremeyin vakıfların -
rufattan namlarma kaydmın icrası isteoilmiftir. Bir diyeceği olan· dan olan kömürcü gediğinden 
ların gaz.etenin neşri tarihinia ferdua ~iaiinden ıi.baret 15 inci ıniiakalip 1600 hiMe itibarile 1520 
günü mahallinde bulunacak memura müracaat etmeleri ilin olu- hifteaine şayian mutasarrıf bulun • 

nur. 4026) du.ğu mahallinin ve atik 19 numa· 
------------------------------------------------------------~----------------------~·I ralı ahar ethaaa ait bulunan '97 

lstanbul Evkaf MUdiklü§ü ilanları J metre murabbaından ibaret mahal
linin üzeriJıe borçlu tar.afınd.an 

Guraba hastanesi için lüzumu olan otuz iki kalem evrakı İDfA edilmit -0la.n gayri menk\llün 
matbua Oikümle masarifi dnil olmak üzere tab'iyrsi aleni su· tamamına 32.,544 otuz iki bin i>et 
rette mönakasaya kooulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak ve yüz kırk dört lira kıymet takdir 
nümuneleri pmek üzere her gün levazım idares1ae •e ihale edilmi~ olup atik 3, 18, 20, numa-
günü olan ağustosun 2\ pazartesi günü saat on beşte idare en· ralı bakkal gediğinden münkalip 
cümenine müracaatları. (3670) mahalJin 120 hisae itibarile 75 ıhia-

------------~--------~~~---------------------------------~-----------·ı 

Istanbul Defterdarlığından: 
i'-452 numar:ah Maliye T eıkiJat ..kanunu mucibince lstanbul, 

B~1oğı11 Üsküdar mıntakaları: 
1 ~ Tahakkuk ve tahsil miftttişliklerile tahakkuk ve tahsil 

ha, me.mwluklarına bukvk, .mülkiye, ticaret ilimleri mekteple
r!nd~n mezun olanlarla on "Ve daha yukarı derecedeki 
.m.u\au<ebecililc varidat müdiirlüğli malmüdürlükleri 'Ve 
muadili memuriyeUer«le üç sene lıizmet görmüş maliye mektep 
mezunları tayin olunacağından bu şeraiti haiz olanların, 

'2 - Ta'bakkuk ve tahsil memurluklarana lise 'Ve maliye 'lltek
teb-i merunlan ahnacağından bu .. ınıfa talip bulunanların ağusto· 
sun 20 inci gönüae kadar Defterdarlıkta müteşekkil komisyona 
ıDürıcaatlar.ı. (4018) 

Erzincan 
Evkaf mtidürlütiinden : 

1ızzet Paıa camiindeki tahmi • 
nen on bin llrilo hurda kurşun bil
müzayede satılacaktır .. 20 • 8 - 933 
tarihinae ihaleı kat'iyeıi icra kı -
lınacağından tal\plerin müdüriye • 
te müracaatları ilan olunur. 

"4038 
" -----------...,._--..~--------------...,.-...,._...,._ __ •1 

ZAYi · 

Maltepe Askeri lisesiodeo927-
928 senesiP.-de 310 No. h Mustafa 
oğlu Burhan namına almış oldu
ğum tasdikname ile nüfus tez
ke~mi zayi ettim. Yenisini çıka-
racağımdan eskilerin hükmü 
yoktur. 8178 

Ankara Asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: 

1zınirclc Namaz.sühta 550 so
'kağında ~9 .numarıı.11 evde Emine 
Hanıma: J(ocanız Kadr.i Kemal 
iBey ~arafmdan aleyhinize ikame 
olunan boşanma davasının ıika

metgfıhınızm nıeçhul bulunmasın -
dan .naşi ilfmeu tebligat ifa edil -

mek ş:ırtiyle tahkikatın gıyabınız-
da icra kılınmış ve muha1keıneniz -
de 16 - n - 933 tarihine ~nüsafüf 
cuınaıtesi giinii saat 14 de tayin 
kılınım~ ve.:vc\'lUÜ mezkfırda mah
kcıııc<lc hazır bulunmanız veya 
'bjr vekil göndermeniz aksi takdir
de gıyabınızda muha'.kemcye de-

:v:amla hukuk usulü ınuhakemele-

sesi ve atik 17 numaralı kömür -
cü gediğinden münkalip mahallin 
t600 hisse itibarile 80 hisaes1 Te 

.pyri meDkulün kı•meri •btaP ve 
kısmen kirgir kı.mmın ırnebni b11-
lunduğu 97 metreden ibaret arıa 
satıştan hariç bırakılarak borçluya 
ait mezkUr gayri .menkulden eı -
ki 19 numaralı 97 metreden ibar.et 
arıa üzerindeki üstünde odayı 

muhtevi dükkan :.oe mukaddema 
demir ocaklı çiçek meyhanesi el .. 
ye,•m ahır ve İKİ harman mahalli 
~e ıun .odası ve un deposu yıkana
cak mahal ve ıha.liyi ihti-v.a eden 
kısmen ,kargir ve kıunen ahşap 
bina ile apartıman altındaki kah
~ehanc .ye bunun üstündeki oda ıve 
kahvehane .altmdaki bodrwn ıhak
larında da mahkemece davanın 
nelİce6İne kadar icramn tehir.ine 
karar verilmiş olmak dolayısile 
işbu mahaller dahi sat1,tan hariç 
bırakılarak mütebakisi açık arttır
maya :\'azedilmittir. Satrlıja çı
karılan gayri menkulün krokiıi 
tanzi.m ettirilip mahkeme kararile 
nh§tan hariç bırakdnııf -olan ak -
sam kırmızı .boya ile göıterilmit
tir. lşbu kroki !•utnameye rapte· 
dilmiştir. Satılığa çıkarılan k11ma 
28,900 'Yirmi sekiz bin dokuz yüz 
lira k1ymet takdir edilmiftir. 2 -
.9 - 933 tarihinden itibaren arttır-

Sahilai, MEHMET ~SJM 

Ne,riyat Müdürü: L Safa 

V AKIT Matbaa41 - lıtanbul 

ri kanununun 40() ıncı maddesi m,l !artnamesi ve merhutu kroki 
mucihince muamele ifa kılınacağı 1 dairede herkese açıkbr. 14-9 -
tebliğ nıakmnma kaim olmak ii- ı 933 tarihine müsadif per~embe 
zere ilan olunur. ''3966,, günü saat 14 ten 16 ya kaClar Is-

Yozgat Belediyesinde 
1 - Eı.ektrik tenviratımız gajojen moU5rü ile temın edı 

t~dir. Eski bir motördür icabında yedekleri bulunamaı ya 
lazımdır. 

2 - Talip olan san'atkarın Tornacı, Tesviyeci, DökOle 
lektrikçi ve motör tamircisi olması şarttır. fil 

3 - f amire müteallik tornacılık dökmecilik kaynakçı 
kımları Yozgat hususi idaresinin atelyesinde faz!asıyla me'' 

4 - Talip o!anların yukarda gösterilen itlerin ehli old 
na dair vcsıkaları rumi müe11eselerin o ışi yapacaklar•" 
taahhütleri ve hüsnü ahlak sahibi bu'unduklarına ait şah• 
meleri lazımdır. 

5 - Muhabere neticesinde mesele takarrür 
ra Y oıgada gelecekleri vakit ileride ücretine mahsup 
üzere yol harcırahı avans suretile verilecektir. 

6 - Y oıgada geldıklerinde Belediyenin hususi binasıod• 
aile icarsız ikametlerini Belediye temin edecektir. J. 

7 - Yozgalta bu'undukları müddetçe Beledıyeye göre 
1
• 

lere halel llelmemek ıaı lıyla hu içten aldıiı işlerden de 
menfaat edebilirler. 

8 - Talipler Yozgat Belediyesine müracaat ederler. 

lstanbul Erkek Lisesinde~ 
1 - Bu se11e mekteplerde Ey1u1ün on birinde tedrısat' 

lanacakhr. 
2 - Meıuoiyet ve sınıf ikmal imtihanları eylü ün 

baılayacaktır. Programlar me1<tepten öğrenilir. 

3 - Eski talebenin kayıt ve tecdıdı mu.amelrsi a ~ ~ 
on beşin.de başlayacak ve yirm.iainde nehaycl bu·acaktır. 
mana kadar kaydmı yenilemeye.n talebenin yerine yenideO 
a1'nacağmdan sonraki tnüraca.atLuı clinlenmiyccektir. 

4 - Ağustosun yirmisinden yirmi beşine kadar leyli 
1 

kaydı yapılacak ve yirmisinden sonra mümkün o'duğu k•dl 
hari talebe kayıt edikcektir. 

5 - Istan~al haricinde balunaa eski talebe tahrire• 
bilvasıta !<ayıtlarıaı yeoilet.meJidil'ler .. Tedrisata baıtanrrı•' 
nl mektepte talebenin ibate ve iaşHi mümkün o1amıyııc 
tale'be yaz'iyetl~rinin buna göre tan'imi lizımitır. ( 

Nafıa VekiletindeJJ: 
Samnın · Sıvas battı üzeriede kalın civarında kain tlf 

ğından "45000,, metre mık'ap bafastın ihracı kapalı ıarf 
mlinakasaya ko.oulmuştur. Müaakasa 22 · 8 - '33 tarihine ~ 
salı günü saat lS de Ankara'da Nafıa Vekile.ti Müsteşar 
kamında icra ecl.il-ecektir. Münakasay.a iştirak edecekleriO 
mektupları, "287,5,, liralık temiaah muvakka'tcleri ve c.arl 
ye ait Ticaret Odası Yesikaluiıe bnlikte aynı gÜla ve sal' 
nakesa komisyonunda bulunmaları ~iıımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini Ankara da Nafıa V 
Levazım Müdürlüjündcn, Istanhul'da Haydaıpaşada Lirıı•" 
Müdürl~ünden bir lira mukabiijndc tedarik edebmrıer. (j 

Devlet. Demir yolları 

650 too kok kömürü mübayaası zımnında 3- 8 · 933 t• 
ı.cı~ e<Wea .pazarllkla .d4e &dilen fiat haddi itidalde 
erincla yecai6en ıpnwldc icrnı tekarrür etmiıtir. 1~ 

Pazarlık 14 ·Ağustos· 'n pazartesi günü saat J~-"' 
Ankarada Umum müdürlük binasında malzeme dai~iJP" 
edilecektir. 

Pazarlığa iştirak eder.eklerin 820 Iira1ık teminatlar1'• "f 
behemehal Ankarada malzeme dairesine müracaatları ııı:,. 

Şartnamesini görmek 'itltiyenler Ankarada mali' t 
ireaine ve 'flayClarpaıada 1t1eUüm müCliUlüğüne mü,..~ 
bilirler. ,Y 

Sıhhat Ve içtimai mua~enet J 

V ekaletinP 
Tecrübe için Doklor~ra bedava cılv.ak tevzi edil~ 

Tıblti müsl&hzar•t n.ümuneleunın Kubu, ...Şiıe ve sair 
üzerinde.ki d.ike.tlerin Yeı~l .rer\klc olması -ve bu ~.al 
T.ürk~c "Be.da v.a dağıtılır, Uoktorlara oümunedir.,, .K.JyOI"" 
bu olarak ~aulı tbu unması liı.ımdır. ;I_ 

J · Tev,n ·aani · .9ii tarihinden itibaren yuk..ardaki ,,_,,, 
gun 01 nıı)'.ır.ak Gümrük ve ıP.osta idareleri.ne gelec~k 
munr-lerin itbal~r:ine .müsaade edilmivec.ejıi i\An ohıo.ul'~ 

tanbul döraüncü icra dairesinde bitelerile ilan tarıhiod~; 
açık arttırma suretıle satılacak· 20 gı.in jçinde icra daİ~ b/, 

tar. Arltırmay.a itlirak i~in yüzde meleri lazımdır. Ak~it 
7,5 teminat akçesi alınır. Mütera· ları tapu sicillerile ,,ı. 
kim musakkafat vergisi, beleaiye lar sı.tı~ be.delinin ~'!.~"I 
rüsunıu, vakıf icaresi müşteriye ).,_....-~ 
aittir. 929 tarihli icra kanununun hariç ıkahrJu . .A ı.i" 
119 uncu ma<lde~ine tevfikan ipo- macldei tkanuni~ :aJ.ı .,;'. / 
tek:li alacaklılar ile diğer alaka • .ftareket -etmeleri ".e e~.J 
daranın ve irtifak hal<kı sahipler.i- malümai almak istıY ~: 
nin gayri menkul üzerindeki hak- 34 dosya numarasite ~I ·ro !arını hususile faiz ve masarife mize roüracaatl•rı 1 ' 
dair olan iddialarını evrakı müı • 
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de lstanbul Yüksek Iktısat 
edı Ziraat Vekaletinden : Deniz Yolları işletmesi 

ACEtfTALARI : ~ı Y' Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden : 
IGlı~ - Kayıt ve kabul iti 1/ Eylul/933 te baılıyacak ve 30/ Ey· 

Yüksek Ziraat Enstıtüsünüo Lüzumu olup yaptırılacak 6 adet 
kümes ile anbar, depo, yem hazırlama yeri ve teferruata kapalı 
zarf usulile ve 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Bu 
işe ait münakasa şartnamesi , mukavelename, umumi ve hususi 
şartname beş lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaletinde Yüksek 
Ziraat Enstitüsü Bürosundan alınacaktır. Tal ipler münakasa .şart
namesinde zikredildiği veçhile mÜessesece . tanınmış olduğu ve 
yaptıkları inşaata ait ve asğari 8 bin lira kıymetinde bir binayı 
ikmal ettiğini ticaret odasında inşaat müteahhidi olduğunu mü
beyyin vesaiki komisyona göslermeğe mecburdurlar. Talipler 
kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 niıbetinde teminatı 
muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 29 Ağustos 933 
tarihine müsadif Salı günü saat 15 de Vekilet inşaat komisyo-

Kadıkö, · Kopruba~ı Tel. 42362 

S rkecı Muhürdar zade hanı 

Teleton ; 2274-0 

e 

33 aktamına kadar sürecektir. 
•~at 2 - Kayıt işi için pazartesi, perşembe günleri sabahları 
lllt ondan akşamları saat 17 ye kadar Mektep müdürlüğüne 

racaat olunacaktır. 
3 - Mektebin "Yüksek lktısat ve Ticaret,, kısmına: 

tc t· - Bakalöryaya tabi tam devreli lise mezunlarile bu de
li~ e olduğu Maarif Vekaletince tasdikli ve bakaloryaya 
'fi 1 ecne~i ve akalliyet liselerinden tahadetnameli olanlar ve 
''C ~ret Lıaesi il~ Galatasaray Lisesi Ticaret kıımı mezunları 
b akatasaray,, Tıcaret kısmı mezunlarının hükumetçe gösteri-
-.ce B nıaU ~~essesele.~d~. bir sen~. staj ~örmüş olmaları şarttır. 

te I · - Mulga Darulfunun fakultelerınden ve Yüksek mek. t/1erden mezun olanlar ile Türk üniversitesi ve Yüksek mek· 
\'~erden naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanların ev-
td'Je .girdikleri mekteplere her halde liıe mezunu olarak kayıt 

1 mı, olmaları §arttır. 
4 - Mektebin, "Ticaret Liıeai,, kısmına: 

lı: .:-· - Bakaloryaya tabi Orta mektep mezunlarile Ankara, 
e.) rn , Adana, Trabzon, Samsun, Ticaret mektepleri mezunları 
tnac~ktır. 

illi h~· - Bu kısma gireceklerin yafları on beşte~ aşağı ve yir

nuna müracaatları ilin olunur. (3895) 

On Birinci 

Cınıi: 

Hudut Taburu 
Kumandanlığından : 

lskenderiye postası 

ANKARA 
vapuru! 5 Ağustos Salı günü 
ıaat l 1 de Galata rıhtımın· 
dan lzmir · Pire· lskenderiye'ye 
kalkar. (4044) 

........................................................•... 
ffsAoii<z.Ai>·E:·si;~d:;;i·;;H 
ii VAPURLARI ii 

1 :: • :: 

H KARADENiZ Postası H .. .. 
il Sadıkzade ~ - -.. .. 
:: VAPURU :: ırden yukarı olmıyacaktır. 

8~ 5 - Mektebin "Küçük ticaret,, kısmına: 
11 f llk mektep mezunlarile Orta mekteplerin 1, 2, 3, üncü 
d n.• !arından tasdikname ile gelecek olanlar. Bunların ya,ları 

Ekmek 
Et 
Bulgur 
Nohut 
Fasulya 

Kilo : 

110000 
20000 

5000 
4000 
3000 

:: ı: - -:: 14 Agwustos Pazartesi günü :: .. .. 
a 13 ten a§ağı 18 den yukarı olmıyacaktır. 

h·t b6 - Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesikaları müdürlüğe 1 
a en yazılacak bir istidaya bağlamaları icap .eder: 

.... 7 - Mektebin her üç kısmı nehari ve muhtelit olup tedrisat 
Ogleye kadardır. Yüksek lktısat ve Ticaret kısmı ile Ticaret Li -
•tıi talebeıinden üç sene zarrf ında tedris ücreti ve imtihan harcı 
llı..ıniJc dört lira yetmit beş kuruş alınır. • 

" 1 - Mektep şııhadetname veya tasdiknamesi, 2 - Sağlık 
4 e~şr ~~~orları.'. 3 - Hükumetçe müsaddak iyi hal varakası, 
:r • Huvıyet cuzdanı, 5 - Üç adet fotoğraf, 6 - Mektep ida· 
}'''•nden alınacak matbu beyannamedeki sorguların cevapları 

~acaktır. "3772,, 

Nafıa V ekiletinden : 
Dl'I. Ordu Vıla~·etinin Ordu - Fatsa yolunda yapılacak betonarme 
Ql\JLAMAN köprusüoün yapıll kapah zarfla münaka11ya konul
llhıştur. 

işin keşif tutarı 1142000,, liradır. Münakasa 24 • Aiustos - 933 
Pttş~".nbe günü saat 15 te Nafıa Vekaletinde yapılacaktır. 

' ' l 

Mürıakasaya ancak ~imdiye kadar bir gözü en az "25 met-
te Y " 

l ~~ıklığıoda betonarme veya taı köprü yapısını üstüne almış 
it~. ıyı olarak bitirmiş olduğunu meydana koyan yapı müteahhit

,. rıylc bu kadar fenni de<rcri olan en az "50000 liralık bir ya· 
.. ıyı b' 6 " 
da ır defada iyi olarak yapmış olan ve aynı zamanda yukar-
ç I Yazıldığı gibi bir köprü yapısını idare etmiş bir mühendis 
a l§lıracak olanlar girebilirler. 

•ik , Bunun için münakasaya gireceklerin yaptıkları işlere ait ve· 
~ij~.i'Jrı .. ~.ünak~.sa gününd:n en. az iki ~iin evvel Yollar Umum 
Ilı k Ürluguoe gostererek bır eblıyet vesıkası almaları ve teklit 
~~ tuplarını münakasa günü ıaat 15 e kadar Nafıa Vekaleti 

ıteşarlığma vermeleri lazımdır. 

~~ iıte:eoler münakasa kağ1tlarını . Nafıa Vekaleti Y otlar U
d' Müdürl!iğüode; lstanbul, lzmir ve Ordu Nafıa Başmühen· 
v'~klerindc görebilirler. Bu kağıtlar "5,, lira karşılığında Nafıa 

e lı'Eti Levazım MüdürlUğünden satın alınabilir. (3711) 

lstanbul Mıntaka San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

bi~!k.tıı~ı imtihadlarına iki Eylülde başlanacak yedi Eylülde 
ttltJ ektır. Taşradalti alakadarların Eylül başında mektepte bulun-
~tımdır. (4042) 

Uzunköprüdeki Asker ihtiyacı için Yukarda yuılı 115,, ka· 
lem Erzak 4 - Ağustos - 933 tarihinden 24 - Ağustos - 933 tarihi
ne kadar 111011 gün müddetle münakasaya çıkarıldığından talip 
olanların teminat akçelerile birlikte 26 - Ağustos - 933 Cumarte
ai günü saat 16 da Uzuoköprüde müteşekkil komisyona müra-
caatlan ilan olunur. (3776) 

Ankara Gazi Lisesi Müdürlüğünden: 

1 

1 - Onümüzdeki ders yılında Gazi Lisesinin bütün sıoıfla rı 
açılacaktır. 

Gazi Lisesine gündüzlük ve yatılık talebe alınacaktır. 
Yah karşılığı 275 liradır. Üç taksitte ödenir. 

Barem kanununa girmiı ve aylıkları 55 Ye 55 den aıağı olan 
memur çocuklarına % 10, ikisi de yalıda okuyan kardeşlerin i
kincisine % IS, üçü de yalıda okuyan kardeşlerin üçüncüsüne 
% 20 tenzilat yapılır. 

2 - Gündüzlük talebelerimiz için Devlet Demir Yolu, Cebe· 
ci, Y eoişehir, Ankara istasyonlariyle mektep yanındaki istasyon 
arasında mektebe de-vam saatlerine uygun gitme i'elme tren se
ferleri açacaktır. 

3 - Birinci devre birinci sıoıfta yabancı dil lngilizcedir. Obür 
ıınıfJarda İngilizce, Fransızca, Almanca kuraları vardır. 

4 - 20 Ağustos 933 de yatı ve gündüzlük talebe kaydına 
başlanacaktır. ı 3871) 

Usküdar Amerikan Kız Lisesi 
i\ Iektcp eylülün 18 inci pazartesi saat 13.30 da açılır. Lise k ısmından 

maada mükemmel ticari ve e\· idaresi ~ubcleri ,·a rdı r. 
Leyli talebeler bir aile hayatı yaşarlar. Ahla k ' e hUsnühalc son derece 
ihtimam edilir. Darülfünun bakalor\'a sına hazırladısı da bu sene mezun 
olup bakalorya imtihanlanna giren. hanımların muvaffakiye ı ile sabittir. 
Ücret dört taksitle verilir. Fazla malumat almak için her zaman mektupla 

\'e aJ;ruc;tostan itibaren Salı ve Cuma günleri bizır.at mektebe iill•••• müracaat edebilirler. Telefon: 60474 (5~01) -

Akay işletmesi müdürlüğünden: 
ldaremiz için örneği gibi yirmi bet çeşit 3 milyon karton 

bileti münakasa ile satın alınacaktır. ihalesi 14 - Ağuıtos - 933 
pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. lahale edip etmemekte 
idare muhtardır. 

isteklilerin % 15 güvenme akçelerile Levazım Şefliğine gel. 
meleri. (3946) 

H saat 18 de Sirkeci rıhtımmdan f: .. .. 
g hareketle Zonguldak, Incbolu, n 
:; Ayancık, Samsun, Ordu, Gire- F. 
:: i! 
:: sun, Trabzon, Siirmeoe ve Rize :: 
H Jimanlarına azimet ve avdet ji 
g edecektir. Ü 
i~ Fazla tafsilat için Sirkeci I:! 
İi Meymenet Hanı altında acen· 
i~ talığa müracaat. Telefon: 22134 
~ (6301) H 
: : :::::: :::::::::::::::::::: ::: :::::::::: :: :-: =~: ::::::::: ::: 

Jstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı paraya ç.ev. 
rilmesi tekarrür eden ve yeminli 
ehli vukuf tarafından tamamına 

1400 bin dört yüz lira kıymet tak
dir olunan Beyoğlunda eski Ka
rnerhatun yeni Bostan mahallesin
de Menekşe sokağında eski 6 ye • 
ni 4 numara ile mürakkam bir bap 
hanenin tamamı açık arttırmaya 
konulmu§ olup 16 - 9 - 933 ta
rihine müsadif cumartesi günü ıa. 
at 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
birinci açık arttırmaaı icra kılına
caktır. Arttırma bedeli kıymeti 
muhamminenin yüzde 75 şini bul-
duğu takdirde müşterisi uhtesine 
ihalesi yapılacaktır. Aksi surette 
son arttıranın taahhüdü baki kal. 
mak üzere 1 - 10 - 933 tarihine 
müsadif pazar günü saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde ya. 
pılacak olan ikinci arttırmasında 
dahi arttırma bedeli kıymeti mu -
hamnıinenin o/cı yetmiş beşini bul • 
madığı: takdirde satı§ 2280 numa -
ralı kanun ahkamına tevfikan ge· 
ri bırakılacaktır. Arttırmaya işti • 
rak etmek istiyenlerin mezkur gay 
ri menkulün kıymeti muhammine
sinin % yedi buçuğu nispetinde 
pey akçesi veya milli bir banka • 
nın teminat mektubunu hamil bu· 
lunmaları lazımdır. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan ipotekli 

Is tan bul 
Sıt, 

Ziraat Bankasından 
alacaklılarla diğer alakadarların 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak. 

• larmı ve hususile faiz ve masrafa 

~. S~ınli 
611 

Mahallesi Sokağı Cinsi Hisse5İ Emlak Hisseye göre 
muhammen kıymeti 

612 Boğaziçi 
613 
614 

Boyactköy Fırın Hane ve dilkkln 314 
114 
213 
112 

No. 
2·211 
4 eski 
9 

1200 T. L. 

• dair olan iddialarını ilan tarihin • 
den itibaren yirmi gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte daire. 
ye bildinne]eri lazımdır. Aksi tak· 
dirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Mütera
kim vergi ve vakıf icaresi ve tan
, zifiye ve tenviriyeden mütevellit 
belediye rüsumları müşteriye ait. 
tir. Daha fazla malumat almak iı
tiyenlerin 15 - 8 - 933 tirihin. 
den itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açık bulundurulacak 
olan arttırma şartname-sile 931 -
4920 numaralı dosyasına müra
caatla mezkur dosya derununda 
mevcut ve mahalli mezkurun ev
saf mcs;\ha ve sairesinin havi va -
ziyet ;oe takdiri kıymet raporunun 
görüp alabilecekleri ilan olunur, 

,, 

" 
&ıs ,, 

Akıaray 

il 

Arnavutköy 
,, 

Gureba Hüseyin· 
ağa 

Yenişehir 

Maslak Bağ dönümü 7 
Adalı Ahşap hane 
Yeni mahalle ,. .. 

Aksaray caddesi Arsa metrosu 88.50 
ve Vezirçeıme sokak 
Valide cami karşısı 
Kaya ve Kaytanc• Ahşap 2 hane ve 1 dük-

kin ve arsa ve derununda el-
yevm müteaddit barakalar. 

90 
47,50/120 128·3/l 

7/16 2,17/19/21123 

88 " " 
1468 " " 

300 il " 

701 " " 

1500 ,, 
" 

Kamerhatun Bostan Kagir ve yımi hane 2/5 18 2800 ,, .. 
Yenimahalle Aralık Kagir hane Tamamı 8 2500 ,, " 

" Ceviziik Vapur iskelesi Arsa arşın 148 - 12/29 ,. 4 150 ., ., 
k ~de '' . Zeytinlik F a:zlıpaşa ve Barıthane ,, 2100 ,, 1050 ,. ,, 
, '-ilet aç~kdı buçuk pey akçesiJe ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosilc ödenmek üzere evsafı yukarda yazıla gayrımen
•ıl!!ıııtır. S art~ırma suretile satışa çıkarılmışhr. Kat'i ihaleleri 14/8/933 pazartesi günü aaat on beştedir. Şartname bankamız kapısına 

eneı haliye vergisile belediye rüsumu müşteriye aittir. (3604) 



iPfKi~ RUlYUi Mff MUlHll 1 
ipek üzerine işle

meli en güzel 
kadın çamaşırları, 

En cazip ve zarif 
pijamalar, 

En son Paris mo
delleri üzerine 
kimonolar, 

Her renk ve de
sende gömlekler 

ve 

Cihaz 
takımları 

iş te i PEK i Ş' indir ,, 

ltınmeki 
KUMAŞLARl'nda 

Yüzde 

Ona 50 
Tenzilat 

,.,,.cattan istifade edini 

Yerlimalla 
Pazarı 

Beyoğlu şubesinde 
(6303) 

ZAYi 

Gazi 0.1man pafa orta mek· 
tebinden aldığım şahadetnamemi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hOkmü yoktur. 

Beıiktaş Köyiçi Mektep 
ıokak No. 12 Salibattin 

8180 

FEYZİA Ti LİSELERİ 
Kız Erkek 

Arnavutköy'de - Çlfteaaraylarda 
Alla 11nıfını, ilk k11mı, orta ve l11e ıınıflarını havidir. T edriı ve terbiye uıullerlnin ciddiyet ve mükemme

IJ79ti ile tanınmıı olan müeueıe Iıtanbul'un en ııüzel yerinde kain ve her türiü sıhhi ıartları haizdir. 

Gayret ve muvaffakiyeti görOlen talebeler için mektep bOtUn tahsil devrelerine ait 
kolayhklar ve imtiyazlar temin eylemittir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
Mezuniyet ve Umum sınıflara ait ikmal lmtlhanlar1na 2 EylUlde ve 

deralere 11 EylUlde ba9lanacaktır. 

Kayıt va yeniden kayıt muımeleıine baılanmııbr. Cumaıteıi, pazartesi, çarıamba ıünleri ıaat 10 d&n 
18 e kadar müracaat olunabilir. iateyenlere mektep tarifnameıi ıönderilir. . 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Karıyesi Mevkii Numara11 Cinıi Kıymeti mubammeni 
Kal tarya K6yiçi 10. 17 - 16, 20 iki hane Ye ahır 1000 

• " 4,3 Alttnda gazino maa müıtemilit hane 1800 
• .. 116 • 2 - 1 Hane 400 
» ,, 53, 1 Maa bahçe otel 3000 

Maltepe Papas 291 Hanenin 1/3 hissesi 100 
" Bozçalı O Tarlanın 4/5 hi11esi 3 dönOm 448 zira 30 

Kartal Meşeli ayazma O .. 3 ,, 30 
Kalitarya Köyiçi O Tarla 2 n 30 
Pendik Cavitpaıa 94 • S Hane 4500 
Yukarıda evsafı yazllı gayrimenkuller ibal~ bedelleri yüzde yedi buçuk ve pey akçeleri nakit 

nya _gayri mllbadil bonosile ödenmek Uzere aÇ1k artbrma ile aabhğa çıkarılmııbr. 
Kati ihaleleri 21 • 8 • 933 pazartesi saat on beıtedir. istiyenlerio pey akçelerile bankamıza 

mlracaatlan ıartname Bankamız kapısına asdmıthr. 
Senei haliye vergisi ile bihlmum rüaum mUtteriye aittir. ihaleyi müteakip pey akçesinin yUıde 

oa beıe ibllğı ıartbr. (3728) 

(l ASPİRİN 
~ Tableti 

Veni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız için yeni 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaJ sızi kıymeti ol
mayan baska mamulat almaktan 

ASPiRiN 20 ve 2 tabletlık ambalAjlar içinde 
her yerde bulunur. 

Çamlıca Kız Ortamek 
tehi Müdürlüğünden: 
Ücretli leyli ve n~bari talebe kaydına Ağustosun Yirmisind 

Otuıbirine, ikmal imtihanlarına da Eylülün ikisinden on 

kadar devam olunacaktır. (3974) 

Eyi Te tam bit silıhat için 
mun1uam bir bazinı Kaimdir. 
Tatli milleTJin. ve taami JAtif 
olan Eno's 11Frait Salt"· ıizc 
bunu temin, mideyi takviye 
Ye barsaklari tanzim eder •. 

Posta T. T. Binalar ve Levazıııı 
. Müdürlüğünden~ 

idare ihtiyacı için mubayaası muktıazi 9000 kilo 1 m/aı ~ 
ha tutya ile 500 kilo kurtun kapalı bakar tel aleni suretle 111 ~ ~~ 
kasaya konulmuştur. Mezkür malzeminin 23 • Ağustos - 933 tclılf 
hine mllsadif Çarşanba günii saat 14 de münakas111 icra~ 
ceğinden taliplerin bu baptaki ıartname ve nümuneyi ı ,,, 
için her gün mllnakasaya iştirak için de yevmü. mezkur da "" 
14 de yeni Postahanede Miibayaa komisyonuna mür• "' 

(36S" 

lstanhul ve Trakya Şeker F ahrikaları lOrk Hnoıim ~irketin~eı: 
Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan ,,. 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlanmız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızdl 

:8t1:ı~:8ç:~: Kristıl loz ~e~erin Kilosu 36, 7 5 ~u~ı~tı Kop ~e~eriı Kilosu 39,50 Kuru~ur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. astanbul haricindeki yerlerden yapılacak sil"' 
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba

5
.' 

ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. 1
' 

pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamarıı101 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 


