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Galatasarayda ayba9mdan 
. ti açılı bulunan sanayi sergi-' . . nı ziyaret edenlere, orada teı-
ır. edilen eıya hakkındaki fikir 
lıııi sorunuz. Onda dokuz ala. 
iıııız cevap 9udur: 
- Memleketimizde bu ka

lt llıütenevvi eıyarun imal e
ildiğini bilmiyorduk. Ticaret 
}atımızın en zayıf tarafını 
otiiyoruz: Malı mü9teriye ta
.'lıtıağa çalıtmamak. Reklimm 
C.retteki ehemmi.yetini takdir 
lıııeınek. Bu zayıf tarafrmızı 
'kviye etmedikçe, sanayi ve 
c.ret yolunda korkarız ki pek 
'l'İye gidemeyeceğiz. 

Buğday fiatlarının 
arlnıası bekleniyor 

Ziraat bankasının fiabndan 
fazlaya 

müşteri çıkacağı muhakkak 

it hayatındaki muvaffakıyet 
tııili yalnız en iyi !!§yayı en a§B 
1 lllaliyet fiyatına yapmaktan 
lret değildir. Onu satmak ta 
tıııdır. Belki de satmak yap.. 

Kanunun tatbikatına geçildi 

aktan daha ehemmiyetlidir• 
İİııkü en mükemmel etYa imal 
,lıııeğe muvaffak olan bir fab
ka, mamulatını satamadıkça 
aıa malıkUmdur. 
Bir malı satmanm en iyi, 

ltti belki de yegane yolu onun 
!:" 1 bol reklimmı yapmaktır. 
lı~lhakika bir malı sergide tet
d ır etmekte reklamllll yapmak 
~lhoittir. Sergide tetbir etme

~ııı fayJa11 asla inkar edilemez. 
akat seneden seneye yapılan 

~: binnisbe mahdut mikdarda 
h 'llı!elerin gidip görebileceği 

ı,· ıergide bir malı teıbir et
. ek, piyasada revacmı temin i. 

Çııı kafi değildir. Onun vasi mik 
~'•ta reklamını yapmak lizım-
ır. Reklam, afi, ile olur, radyo 

he •İnema ile olur, sirküler 
d •linde yazılan mektuplar ile 
'olur. Fakat en müeaair rekl& 
~ın gazete ve mecmua ile yapı
~ln ilanlar olduğunu ıöylemeğe 
.~di gazeteciliğimiz mini de
sıldir. 

L Geçenlerde büyük bir Ameri 
"tlı it adamına Amerikanın ti. 
~~t sahasındaki muvaffakıyet 
~!ini ıormutlar. Amerikalı 
hıç düşünmeden cevap vermit: 

- Gazete reklamının ehem. 
llıiyetini diğer memleketlerden 
"°"el takdir editimizde. 

Köylüye maslı bir yardmı 
olmak üzere, bükiimet, buğday 
mübayaasma ve buğdayın mu
ayy- merkezlerde depo edil
-İne karar vermi,ti. 

Buğday mübayaası itini 
tedvir edecek olan Ziraat Ban
kası da bu buauata icap eden 
İltibzaratta bulunmuttu. 

Nihayet aon verilen karara 
göre, 5 ağustoetan, yani dün -
den itibaren buğday mübayaaaı 
bilfiil batlamıt demektir, yal
nız dün cuma olduğu için aaıl 
bugünden itibaren faaliyete ge 
çilecektir • 

Ziraat Bankasının, köylüden 
mübayaa edeceği buğday bir 
milyon liralık olacaktır. Ban
ka buğdayı S,5 kuruttan almak 
tadır. 

Satın alınan buğdaylar ls
tanbul, Ankara, İzmir, Eskite. 
bir; Konya tehirlerinde depo e 
dilecektir. 

Muhtelif membalardan alı
nan malumata nazaran, Anado 
)uda bu seneki buğday mabau
lü, geçen amenin ancak üçte 
ikisini tutabileceği cihetle buğ 
day kıymeti muhafaza edile
cektir. 

Ziraat Bankası, mübayaatı
nı peıin para ile yapacak ve 

köylü, kendiaine borçlu olsmı 
olmasın, mübayaa ettiği buğda 
yın ücretini defaten tesviye 
edecektir. 

Bu suretle Ziraat Bankaıı, 

Ziraat bankası mildOrll 
Şükrü Bey 

buğday vaziyetinin nazımı ola 
caktır. 

Köylünün buğdayını aat-
mak için bet buçuk kuruttan 
fazlaya talip bulabileceti tab. 
min edilmektedir. Ziraat Ban
kasının be§ buçuk kurut fiat 
koyması, buidayın bu fiattan 
atalı dü9memealni temin için. 
dir. 

Askeri mütekaitlerin 
dünkü kongresi ~ Ford otomobillerinin sahibi 

l ~· Ford da muvaffakıyet imi) 
~nden birinin, gazetelerin, i
ltıal ettiği otomobili alay me..
tııu yapmalarında olduğunu 
Çok defa ıöylemitti. Ford'un 
~eldbı prensibi 9u olmuıtu: O· 
0ıııobilden bahsedilsin de ne 

tekilde olursa olsun. Ford oto
ltıobilleri etrafında nükte icat 
eden gazetecilere milkifat ver
~ Ford'un reklim siyaseti 
di. 

Bir senede yapılan iş görüşüldü. 

. Amerika gazetelerinin bi
linde çalıtırken, bir muharririn 
f 11 nükteden yüz dolar müki
't aldığını görmüttüm : 

- Ford, bundan böyle oto
ltıobillerini san renge boyaya
tak. Biliyormusun neden? 
-Hayır 

t··- Otomobilleri muz gibi dli 
11ne ile satsın diye!.. 
.Amerika ve Avrupada sanayi 

lııueaseaeleri ıenelik masraf büt 
Çelerinin mühim bir kısmını 
~klima tahıiı etmektedirler. Kongreye iştirak 
kır hazır ilaç fabrikası vardır Umum mütekaidini askeri-

1: ilan için senelik tabaisab on ye cemiyeti senelik içtimamı 
~~iyon liraya baliğ olmaktadır. dün Beyazıttaki cemiyet bina
h ılyon aarfeden tütün, kakao, aında aktetmittir. 
•tta sakız ve şurup amilleri içtimada bir senelik faali-
''Yılamayacak kadar çoktur. yet raporu okunmuttur. R~~r 
h·· Bizde senelerden beri sanayi da cümburiyet bükiimetmın 
ııkumetin her türlü tetviki ile tekaüt maatlannı buhran ver
~rverde oluyor. Matbuat; bu gisinden muaf tutmut olmasın 
~?lda hizmeti vatani bir vazife dan tükranla bahsedilmekte
ılıııittir. Halbuki bir kaç firma d ııı · 1 ir. 
llatesna o mak üzere dig~ er sa k d 

it • Ayrıca Emlak Ban asın an 11Yı erbabı, cidden güzel ve u- ı · t'k 
tu J il senevi yüzde 12 fai.z e ıs ı ~az 
h' z ~ an ma arının sahtı için yapılması temin edılerek mute 
l •ç bır masraf ve külfete kat- kaitler bazı muhtekirlere sene
d•nnıa.k istemiyorlar .. En kaba- de yüzde 120 _ 140 faiz ver
h 'Yı fırma ıenede bır kaç bin, mekten kurtarıldıkları için te
t •tta bir kaç yüz lira sarfetmek tekkür edilmittir. 
den çekiniyor. Acı bir istibza-
h •r ki s~nayi sergisinin açıldığı Okunan rapora nazaran, ce 
f •fta bıle gazetelerin ilan sabi. miyet bir sene zarfı~da ~~a~.ın 
1
;lerinde ecnebi mallannın rek- dan 67 fakir mütekaıde komur, 
ilırıları ekseriyeti teşkil ediyor. 74 mütekaide erzak, 37 müte-

Eğer gazetelerin havadiı kıs -·----·····-····-·····---···-·•••••••• 
ltıındaki etrafh tafsilat olmasa bin bu sabadaki tekniğini bir 
C:ıılataaaraydaki sergiden an~ kül olarak almalıyız. Biız yapma 
~k oradan tesadüfen geçenler sını öğrendik amma, bala sat
•ıaberdar olacak. l ha atında 1 masını bilmiyoruz. 

eden mütekaitler 
kait çocuğuna elbise, 28 müte
kait çocuğuna da kumat ver
mittir. 

Ayrıca 16 hasta mütekait 
hastaneye kaldırılmış, 11 müte 
kait çocuğu mekteplere yerlet
irilmiş ve zaruret içinde olan 

S mütekaidin cenazesi kaldırıl. 
mıttır. 

iki mütekait çocuğuna mu
allimlik, yedi mütekaide de 
muhtelif işler bulunmuş, 14 mü 
tekaidin maaş tahsisi muame
lesi takip ve intaç edilmittir. 

Raporun kiraatinden sonra 
yeni idare heyeti İntihabı ya
pılmıt, neticede Ferit, Demir 
paşalarla miralay Talat, Ha
mit, Dr. Cemil, binbaşı Rüştü; 
Hüsnü, Hüseyin, Mustafa, E
min Ali, Hasan Nuri; Liitfi;; 
Vecdi ve Hakkı Beyler heyeti 
id\1-reye seçilmişlerdir. 

Müteakiben kongrenin akdi 
münas.ebetile Gazi hazretlerine 
ve Büyük Erkanı harbiye reisi 
ile Başvekil Paşaya tazim tel
grafları çekilmiş, içtimaa niha-. . . 

Gazi Hz. 
Y alocıada lıulıınmaJrta olan 

R.uicümhur Hasretleri dün alı· 
f'l"I ""at 21 re hatlar Kaplıca
da/ti kö,lılerlnde meıiııl obnUf· 
lar, cıe boclelaa otomobille Mil· 
!et siltliiinc lıadar bir tene:ı
:ııülo icra bayvrmaflardır. 

M. Venizelos 
Neden 
Gelmeyor? 

Gazi Hz.nin teessür
leri iblağ edildi 

Sergide 
• 
Dk cuma 

Sergi dün bilhassa 
son 

derece kalabalıkb 
Dördüncü yerli mallar aerııi

ainin dün ilk cuması idi. Jddia e· 
dilebilir ki, cuma gÜnÜ latanbu· 
lun en kalabalık yeri aergi bina· 
aı bulunuyordu. Bilhaua akfAJD 
saat on sekizden aonra aercinin 
kalabalığı fevkaladenin de fev
kinde bir vaziyet alımı ve aergi 
komiaerliği intizamı temin edebil 
mek için yeni ve acil tedbirler 
almak mecburiyetini hiuetmit· 
tir. 

Muhakkak ki memleketimiz
de pek az hadiae dördüncü yer
li mallar aergioi halkın alakaaını 
celbetmİ.f ve bu kadar rağbete 
mazhar olmuıtur. Seneden aene
ye inkİ.faf eden ve daima halkın 
rağbetine mazhar olan yerli mal
lar aerııileri halkta yerli malını 
ruhunu uyandıran baılıca &mil· 
dir. 

Dördüncü yerli mallar aergl
aini ziyaret edenlerin yekunu dün 

Hariciye nkiU Tevfik R6fttl bird•n bire kabarmıfbr. Dün ak 
Bey bu telırrafı ile M. Venlzelos'- fAlll& kadar, yani beı gün zarfın· 
un bu yaz Yalovaya ııelemem• da aergiyi ziyaret edenler 71,380 

kifiye baliğ olmaktadır ki, bu au
alııd.a dolayı Gaai Hazretlerinin retle dün aergiyi 23 bin küaiir ki
çok mliteeulr ve milteeuif bulun ti ziyaret etmit olmaktadır. 

ATINA, 1 - Tlirkiyenin Ati
na aefiri Enis Bey Hariciye n• 
:ıaretine ııelerek, M. Venizel7a 
vek&let etmekte olan meclia reisi 
M. Gonataa'ı ziyaret etmlt ve 
Hariciye nldll Terlik Riiftü Bey 
den ırelen bir telgrafı tevdi et• 
mittir. 

duklannı bildirmittlr. Dün aktam üzeri aergi kapı· 
M. Gonataı Enis Beye demif- amda halk büyÜk bir kalabalık 

tir ki : tetkil ettiğinden veaaiti nakliye· 
nin müruru uburunda büyük bir 

- Bu aeyahat her halde ola- mütkülata teıadüf edilmittir. 
cakhr. Ancak İntihabattan aon- Tramvay tirketi ıergiyi ziyaret 
ra olacaktır. M. Venizelos inli· , edenlerin kolayca naklini temin 
habat dolayıaile timdi çok meı· için dün ak§&JD Beyoğlu aerviıini 
- takviye etmeğe lüzum görmüı-
gul bulunmaktadır. tür. 

Rus heyeti 
Geliyor 

7 kitilik mutahassıs 
heyet Moıkova · 

dan hareket etti .. 
MOSKOVA, S. A. A . - lııpat 

projeleri d-let tröıtil mlidllrü Oro 
lol'un riy•aetindeki mlitehaHıalar 
ıınıpu, Türkiye büldinıeti tarafnı. 
elan lıuı ainai tetelılıiaat hakkında 
plan 'H prejels t..... için yapı
lan davet ü:ısfne Tllrtlyey• ban
ket etmİftlr. Ba projeler Sovyet hll
k6-1 tanfmclu Batnldl ı
Pı. nm Moekondald iJ.slNtl -
unda Türlôyey• açılan 8 milyon do 
!arlık krediye tnfiba ,.....lacaJı .... 
pııriflerln tahald<ulm teldinde tathik 
edilecektir. Grup uuı meyanında 
J'.' -t bulunmaktadlrı M. CJaııe
bln, mimar M. NikolaYef, au mecra-
11 •• bn•liuıyon mütehaııııı Pro
feaör M. Samgin, jeoloji mütehuaı
sı M. Troyaııaki, kutret ıııııütehaauaı 
M. V oliaki, pl&ıılar ihzarı .mütehaıı-
0111 lktiıatçı M. Kovalevıki. 

Sergide dün aabı ta tayam 
hayret derecede fazla olmllftur. 
Sergide yerli malların hariçte bil 
haaaa Avnıpa mamulabna naza
ran nisbet kabul etmez derec:ed• 
ucuz oluıu halkın rağbetini art
bnnaktadır. Sergiyi ziyaret eden 
ler içinde bot dönen yok ııibi
dir. 

Dördüncü yerli mallar aerııi
aini dün tehrimizde bulunan aey
yahlar da ziyaret etmittir. Sey
yahlar Türk aanayiinin az zaman 
daki bu terakkiaini takdirle kar
ıılamıılardır. 

Sergi temsillerinden ikinciıi 
pazartesi gÜnÜ akf&Dll (Cümhuri 
yet Gençler mahfeli) tarafından 
aergi bina•• v• aalo11111lda . veril• 
cektir. 

Rana Bey 
:ANKARA. 4. - Giimriik ve in

hl-1ar vekili Rana bey yııknıcla ı. 
tanbulcl. ırlclecektir-

Adliye vekili geldi 
Adliye vekili Yuauf Kemal 

bey dün tehrimize gelmiıtlr. 
Yusuf Kemal Beyin ıeyahatJ 

husuai mahiyettedir. 

Comte Ostroroğ 
vefat etti Sovyet mutahauıalan Türlôyede 

iki ay kadar ikamet ederek tabii ıe
raitin n yapılacak itlere ait proje- Otedenberi memleketimize malıa
lerin ihzarına lazım olan diğer huau 1 bbeti ve hizmeti ile tanınmıı olan 
sabn tetkiki için Türk mutahaaal5- Comte Oatrorog'un ahiren vefat et
lariyle birlikte Anadolunun mubte- tiği bildirilmektedir. MüJlll'ÜDİleyb 
lif mıntakalannı ziyaret edecekler- L ... uılzadeııinından iken bilihar• 
clir. Franıız tabiiyetine girmiıti. Mem-

leketimizde darülfünun hukuku ia
limiye müderriıliği. Adliye nezareti 

Fransız kabinesinde mütavirliğinde bulunmuı ve biıa1ıa
ra da Babıali adliye mütaviri olmu§ 
tu Comte lehimizde bir çok DCfl'i
yab ile hizmette bulunmuıtu. Aile
aine ve dostlanna taziyetlerimizi be 
yan ederiz. 

PARIS 2. A. A. - M. Herriot 
nazırlar .:.ecliıinde harici itler hak
kında beyanntta bnlunmuı~ur. Bah. 
riye nazm M. Leyguea t•mal ve 
bahri kuvvetleriyle birinci ve ikinci 
Filo batkumandanlıklarma Viı-Ami 
rallarından ııraıiyle Herr Robert A k Ef de 
Bois ve Druje'in tayin edildi~l~rini ı Ş } en } 
tebliğ etmi,tir. Çazırlar Mı;clısı ya· 
kında Fransadan metnlekeüne hare- yazısız Hikaye 
ket edecek olan Annam im. peratoru " il Ü •• 

D Hergun ç ncu Baoda'ye Lejyon . oner. nısa!'ınının 
büyük salip rutbes• venlmeune ka- tıayfamızda 
rar verilmiıtir. 'A•ı••••••••••• 

Kemalizm nedir? 
.Selanik - Ana/ arta -Ankara .. 
Yazan: Edirne meb'usu Mehmet Şeref 

Pek yakında Milliyet'te 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdilril 
ETEM iZZET 

anıyor 

1 Ece . vaff akıyetten 
muvafakıyetekoşuyor 

Tayyare ile avdeti muhtemel 

Dauville, Paris ve daha bir çok tehirler 
sabırsızhkla güzelleri bekleyor 

Dünya &'iizel 
leri Avrupada 
ay baımdan be 
ri tehirden fC• 
bire aeyahatle· 
rine devam edi 
yorlar ve teref 
)erine verilen 
müaamereler .. 
den bat alamı· 
yorlar. Bittabi 
bu güzellerin 
ba§lllda Keri· 
man Haliı H. 
bulunduğu i
çin müsamere
lerin, mihrakı
nı o teıkil edi
yor. Dün ırelen 
aon haberlere 
&'Öre güzeller 
timdi Ostand'
dadırlar ve ora 
dan Dauville'• 
ve Pariae geçe 
ceklerdir. Dau 
ville timdi plaj 
mevıiminin en 
canlı ve eğlen
celi zamanını 

geçiriyor. O
nun için tehrin 
eğlence yerle
ri, otelleri, ka· 
zinoları, plaj
lan Fransızlar 

Keriman Ece bundan bir kaç sene 
evııel annesi oe kardeıleri arasında 

dan batka, dünyanın dört tarafın riate kaldıklan müddetı;e çok iyi 
dan gelmit ecnebilerle de doludur. ve unutulmaz günl•r geçirtecek
Bütün bu ko:zmopolit kalabalık !erine ıüphe edilemez. Gelen ga
dört gözle güzelleri bekleyorlar. zetelerd• okuduğumu- ııöre, Ke
Çünkü onlann geliti ayn bir bay· riman H. ın babaaı Halia B. de 
ram vesileai olacakbr. Güzeller her yerde. halkın aempatiaini cel. 
kafileainin batında olan Keriman bebnektedir. Kendiaine aaıııiıniye• 
H. m burada da büyük bir !erini ifade için "Türk baba" de· 
muvaffakıyet kazanacağı ve iyi mektedirler. O da aıaiı yukan 
tesir bırakacaiı ıüpheaizdir. Gü- kızı kadar mülakat iatemeğe ko
zeller için Pariate de büyük hazır flln gazetecilerin hücumundan ya 
!ıklar yapılmıftır. Bu nurlar b•lde kaJ'I kurtaramamaktadır. Keri
ainin neıeye ve eflenceye dütkün man Hanımın lıtanbula ne aaman 
halkı, güzellerin ziyareti ııibi bir 
fıraab kaçırmayarak, onlara Pa- <Devamı 5 iad sahil«!•) 

• 
ikinci at koşuları 

Dünkü koşuya kaç at iştirak 
etti ve hangileri kazandı? 

Yukarda seyirciler, a!JBğıda 1800 metrelik ikinci koşa 
Y ant ve ıslah encümeni ta- balık huzurunda cereyan et. 

rafından tertip edilen at kotu- ti. 
lanma ikincin büyük bir kala- (Devamı 5 inci sahifede) 



Muhabir mektubu 

Karacabey harasında 
bir kaç saat 

•••••••• 
Karacabeyliler kasabalarına 

güzel bir de 
belediye binası yaphrdılar 

Karacabeyde geni belediye dairesi 
Buru. muhabirimiz yazıyor: 

Karacabeylilerin yaptıkları yeai 
belediye binaaının lriİfat reami e•· 
velki ıün Karacabeyde halkın &&· 

mimi ve heyecanlı tezahüratı ara
aında yapıldı. Meraaimde vali 
Fatin Beyle meb'ualardan Riiltü 
(Buraa), Nazifi Şerif (Antalya)' 
Hamdi (Merain) Beyler, Halk fır 
kaıı reisi viliyet encümeni Azala
rı devair rüeu.•ı hazır bulunuyor 
lardı. 

Karacabeyliler tarahndan da
vet edilmit olan misafirler, kay
makam Sadettin Beyin riyasetin
deki heyet tarafından (Uluiıbiıt) 
kOyünde karıılanmıt buradan Ka 
racabeye setirilmiqir .. Yeni hükü 
met meydanını dolduran binlerce 
kitinin aamimi tezahürat ve al.kıt 
ları arumda kartılanan misafir
lerle birlikte doğruca belediyeye 
gidilmiıtir. Burada: Kakanın te
rakki ve ümranı sahasında çok 
çalışkan Karacabey halkının yo
rulmak bilmeyen mesai ve feda .. 
kiırhit ....a>ceai olarak vücude ge
tirilen bu kıymetli eser hakkında 
kaymakam Sadettin Beyin verdi
ği izahata halk frrkaaı vilayet re
iai Hulüai Bey tarafından bir nu
tukla mukabele edilmittir. Bunu 
müteakıp kazanın İçtimai, zirai 
ve iktıaadi vaziyeti etrafında kry
metti meb'uılarrmızla vali, halk 
ve köylü araaında aa.mimi haıbi
haller yapılmıttır .• 

Oahibu Türk mimarisine nümu
ne tutulmak •uretile modern bir 
tekilde İllf& edilen bu itina, maa 
rif miman Nedim Beyin bir eseri
dir. Dütman jatil&arrun harabeye 
çevirdiği bu yanık memleketin, 
bugün eıkiaind!n daha ala bir te· 
kilde mamureye döndüğünü &Ö
renlerin çok çalıtkan Karacabey· 
lilerin yaratıcı bir kudrete malik 
olduklanna kanaat eetirecekleri
ne tiiphe yoktur .. 

Harada miikemıııe/iget 

Karacabeye gelmiıken Hara
ya uğramamak büyÜk bir fırsatı 
kaçırmak demek olacaktı. Bunun 
için vali beyin Harayı zİy.tret hak 
kındaki teklifi büyiik bir memnu
niyetle karıılanmııtı.. Hara.. Ka
racabeye çok yakın. Aıağı yukan 
yarım aaat kadar bir meaafede. .. 
Karacabey-Muatafa Kemal Pa-
4-a kazalannın tam ortaama tesa
düf eden ııenit bir arazi dahilin
de yapılmıt olan bu yer, hakika
ten göğilıleri iftiharla kabartacak 
derecede eörülmeie değer çak 
kıymetli bir miieıaedir. Burada 
viirudumuzdan haberdar olan Mü 
dür Şevki Bey tarahndan karıı· 
landık. Kıymetli, İtten anlayan 
bir idare i.miri olan Şevki Bey, 
bizi Budapeıteli profesör ( Vel
man) namında bir zatla tanıttır ... 
dı. M. (Velman) Budapeşte bay
tari mektebi rektörü imi, .. Heyeti 
vekile kararile Haraya gönderil
miş.. Beynelmilel maruf kıymetli 
bir mütehaıııı. Profeaörün Hara
ya ayak baatıiı günden beri bura
da akla gelmeyen inkiıtaf ve ye
niliğin ıahit olunduğu bütün mu
allim ve müıtahdemin İraf edi .. 
yorlar ... Buru. baytar müdürü Şe
fik Beyin tavıİyeıi Üzerine mual
limlerden bir zat bana Haranın 
her ıubeaini birer birer ırezdirdi. 
Ve her ıube hakkında da ayn ay
n izahat verdi. Haranm en ziyade 
göze ııörünen ıubelerinden biri 
hatta en birincisi atlara mahıus 
olan ıubedir. Dört kuım Üzerine 
tertip edilmit olan at şubeıinde 
halis kan lngiliz, yanm kan lngi
liz. saf arap, yarım kan arap, 
N onyos Ka.racabey ile top ara
balarını çekmeğe kabiliyetli hay
vanlar yetiştirmektedir. Bilhaıu. 
profesör Velman tarafından en 
ziyade beğenilmiş v takdir edil
miı olan yarım kan arap hayvan· 
larıdır. Bunludan bir takımının , . . 

feııör Avrupadaki mecmualardan 
bazdarında bu cüzide hayvanla
nn kıymetlerinden bahaedeceğini 
söylemektedir. Harada (Merinoa) 
koyunlarına da fevkalade ehem
miyet verilmektedir. Merinoı cin
sindeki koyunlar buraya 1928 ae
neainden itibaren getirilmit. Bu 
müddet zarfında memleketimizde 
tekairine çalışılan bu hayvanların 
bilhassa yünlerinden büyük fayda 
lar temin edilmiftir. Bunlardan 
yarım kan Merinoslar daha mü
kemmel ve müterakki bir vaziyet 
arzediyormuı- Bunun kıymet ve 
faidesini gören halk ta Merinosa 
karıı yavaf, yava~ bir alika ve 
temayüllük baıladığı görülmekte
dir. Maamafih, hükümet dahili 
fabrikalarımızda Merinos yünle
ri Üz,..rine bir mahreç temin ede
cek oluraa Merinosun köylüleri
mizce de seve seve bealenileceğin
de ıüphe yoktur. Harada bir de 
ziraat şubeıi. vardır. Fakat, an
cak zamanla terakki edebilecek 
bir vazjyet arzeden bu ~ubede de 
mahsüs bir faaliyet göze çarpmak 
tadır~ Bununla beraber, Hara zi ... 
raat ,ubeaince jatihaal edilen hu· 
bubat mikdarının buradaki hay
van ve müatahdemin maıraflarını 
temine kifi gelmesi bu kıymetli 
müeaaeae için yine pek büyük bir 
muvaffakıyet aayı\abilir.. Bura
dan ayrılacağımız ıırada profe
sör Velman'm nezareti altında 
ve Karacabey Nonyoa'ları ara• 
aında bir mani atlama müaabaka
aı yapıldı. Bunlar arasında jkiıi 
de çok çevik ve çok kıymetlidir. 

Hara müdürü bu iki hayvanın 
binicilik mektebi için hazırlandı
ğım ve oraya aatılacağını aöyledi. 
Son Nia yantlarmda büyiik mu
vaffakıyetler kazanan (Kunıet) in 
kapı yoldatı olan bu iki hayvanın 
-~öriinüte nazaran- müteakıp 
Avrupa yarıtlarında Kıametten 
çok fazla mu•affak olacaiına 
fÜphesiz nazarile bakılmaktadır. 

DERViŞ 

lzmirin bir aylık 
hayvan ihracatı 

fzmir limanmclan muhtelif ecnebi 
memleketlere yapılan hayvan ihraca 
tı hakkında tanzim edilen bir 
istatiatiğe ııöre haziran ayı zarhnda 
2433 aığır, 37 manda, 254 koyun, 
637 kuzu, 1 beyfir. 43255 lı:uzu de
riıi, yüz oğlak deriıi, 1500 koyun 
deriıi ihraç edilmi~tir. 

lzmirden Türkiyenin muhtelif İı· 
kelelerine 3965 ko)<un, 250 kuzu. 3 
beyjir, 11391 kilo anntı, 562 kilo 
aalamura bağırsak, 1000 kilo kuru 
bağrrıak, 700 kuzu deriai, 2700 oğ. 
lak deriıi, 2070 manda deriıi, 3200 
kilo kıl, 10077 kilo yapağı, 679 ku
zu deriıi sevk ve ihra<; edilmittir. 

Ecnebi memleketlerden lzmir li
manına 13844 manda deriıi, 5520 ki 
lo aığır derisi ye Türkiye iıkelele
rinden lzmir limanına 1800 kilo ke
çi de<iıi, 2500 oğlak deriai, 1650 
kuzu deriıi, 4388 kilo aığır derisi, 
6350 kilo yaı>aiı gelmittir. 

Tayyareci Bruce 
GOWES, 5 (A.A.) - Tayya

reci Miatera Bruce, bugün City of 
Porttamouth ismindeki deniz t.ay· 
yareıile Cowea'dan havalanmıt
tır. Bu uçuf, tayyareci Bruce'ün 
havada dünya mukavemet reko
runu kırmak için giriştiği ikinci 
teıebbüatür. 

Zonguldak valiliği 
ZONCULDAK, 3. - Denizli va

liıi Halit bey, Zonguldak valiğine 
tayin edilmiftir. Valimiz Arif Be-

• 1 ... 1 ... ' .... ,. 
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Ankarada Karaden Cenubi Amerikada 
top sesle~i başladı 

Bolivya işgal edilen •• 
mevazıı 

bırakmamak şartile tavas_ 
sut tekliflerini tetkik edecek 

Pazdan bildirildiğine göre. Bolivya 
hüklimct bitaraf memleketlerin mu

ha.aematı tatil için vaki olan teklif
lerini k'lbul edecektir. Fakat haliha-
zırda işgal edilmiş bulunan mevazii 

. I . \ muhafaza etmek İ•temektedir. Bo-
reıs nın 1. b . b" 1 1 ıvya mat uatı ıtaraf o-nem eket e-

BUENOS AIRES, 5. A. A. - La 
Nacion gazetesi, bir Bolivya tebliği 
resmisi neşretmektedir. Bu teblii;e 
göre, Gran Chaco mıntaka=aında Pil
comaye mevziinde ıiddetli bir top
çu atefİ baılam1ştır. 

Mil/eller cemiyeti 
bir talebi 

VICHY, 5. A . A.- Milletler ce
. miyeti reiıj Matoı, 2-8 tarihli nota
sında Bolivya tarafından verilen ce
vabı aloııttır. M . Matoı derhal La 
Paz ve Aısomption hüklimetlerine 
verdiği cevaplarda kuvvete müra
caat etmiyerek h"kem u~ulüne mü 
racaat etmelerini bildirmi1tir. 

PARIS, 5. A .A. - Hükumet 
Milletler cemiyeti rei~i M. Matasun 
talebine muzaheret etmeleri için Bo
livya ve Paraguaydaki müme.ssille
rino talimat vermiştir. 

Bolirya teklifleri nasıl 
kabul edecek? 

BUENOS AIRES, 5. A. A.- La 

rin notasını tenkit ve bunun kabulü
nü Bolİvyanın hukuku hükümrani
sinin terkine muadil olacağını yaz
maktadır. 

Diier taraftarı Aısornpt_İon'-dan i
ı'ar edildiğine göre, bitaraflarsn no. 
tası Para~uay hük'=ımetince hararet 
li bir hüsnü lı:abule mazhar olmu;-
tut·. Maamafih, hu at"adıı 

lik devam etmektedir. 

Peru'da 

seferber-

LIMA. 5. A. A. - Divanı harp 
1 ihtilalciyi . iılama ve 15 ini de 
hapae mahkum etmiftİr .5 mahk<ım 
bu sabah idam edilmittir. 

Amerikalı. İtalyada 
Tevkif at 

1 
Muharipler 

iki yüz ki~inin tev
kifi hakkında 

ne deniyer? 
ROMA, 5. A.. A. - Bir çok •e

hirlerde son günlerde mühim ınik~ 
tarda tevkifat icra edildiği ve 2oo·e 
baliğ olan bu tevkifatın adalet ve 
hürriyet hareketi ile alakadar oldu
ğu hakkında şayialar deveran et 
mektedir. Bu haberin doğru olma
dığı ve komünistliğe müteveccih ba 
zı mahafilde yapdan ve bu mikdar
dan çok az ohn tevkifatın adi polis 
tedbirleri kabilinden addedilmesi İ· 
cabedeceği •eli.hiyettar mahafilde 
beyan edilmektedir. 

Belçikada gümrük 
kanunu 

BRÜKSEL, 5. A. A. - Resmi ca 
zete bugün yün ve pamuk menıucı 
tı üzerine mevzu cümrük rüsumunu 
tadil eden kanunu neıredecektir. 

4500 domuz yandı 
ŞIKAGO, 5. A. A. - Şehrin ce

nup garp aanayİ mıntakaıında iki 
büyük ticarethanenin harap olması
na sebep olan yangın 6 milyon do
lardan fazla hasaratı intaç etmiıtia· . 

Yangın esnasında 4500 domuz ve 
kaaablık hayvanat kömür haline gel 
mittir. 

Nevyorkta 20 bin 
işçi grev yaptı 

NEVYORK, 5. A. A. - Erkek el 
biıeıi sanayiinde müstahdem bulu
nan ve kısmı izamı muıe-ri olan 20 
bin İfÇİ Ücretlerin tenzilini protu. 
to etmek için grev ilin etmişler
dir. 

Amerikada bir ha
pishanede kıyam 
NEVYORK, 5. A. A. - Formar 

hapiıbaneıi meTkuflanrun firar te
ıebbüaleri neticeıinde mahpualardan 
dördü ölmüt ve üçü yaralanmı,tır. 

1 

Hapishane haricine çılımaia mu
•affak olan mahpuılar bilahare zabı , 
ta tarafından tevkif edilmiılerdir. 

Beynelmilel muka
yesei hukuk 

kongresi 
LA HA YE, 5. A. A. - Beynelmi 

le\ ilk mukayesei Hukuk Kongresi 
muhtelif ecnebi memleketlerin met· 
hur aliınleri ve 200 kadar Hukukçu· 
lan hazır bulundukları halde açılmıf 
tır. 

En kalabalık Murabbaı Heyeti tq 
kil eden ltalyan Hukukçuları Kong 
renjn beş şube&inin ve reisliklerine 
intihap edilmiterdir . 1 

ilk içtimada ltalyan murahhu he 
yeti Kongrenin her faaliyet tubeai 
hakkında mühim tebliğatta bulun
muıtur.Bu tebliğat Hukuku Düvel 
bakkmdaki tetkikatın bilhaaaa Hu
kuk huıusiyenin tevdidi sahaaında, 
inkiıafına müessir surette hizmet 
etmesi ve haiz olduğu ehemmiyet i
tibariyle taıvip ve takdir edilmiı
tir. 

ltalyanın Vorıova 
Orta Elçiliği 

ROMA. 5. A. A. - Her türlü ih
tirazi kayıtlarla alınan malümata gö 
re ltalyanın Atina •efiri M. Baadia
rini pek yakında V ar,ova Orta El-
.,.... • ....... , ... 1 ... :-

Bütün şiddetlerine 
rağmen 

istedikleri olmadı 
W aşington bir aydan faza. 

dır, acayip bir ordunun istilası 
altındadır. "Bonuı,, denilen 
bu ordu Avrupa harbine ittirak 

etmiş olan sabık muharipler
dir. Şimdiye kadar hüktlmet 
bütçesinden hayli yarcbını gör. 
müş olan bu eski muhariplere 
bu sene bütçesi göriitülürken 
yeniden muavenet edHmesi dü
şünülüyordu. Umumi harp bi. 
teli hayli zaman oldu. Ameri
ka da diğer milletler gibi iktı
sadi buhran müvaceheıinde 
masraflarını kısmağa mecbur 

kalınca sabık muhariplerin tah 
sisatını kesmeğe doğru bir te
mayül hasıl olunca, sabık mu
haripler harekete reçtiler. Ka
file kafile toplanarak Wating. 
tona doğru yürümeğe baıladı
lar. Kafile hükumet merkezi. 
ne yaklattıkça "Eski muharip
ler ordusu,, içlerinde karıları 
ve çocuklan olduğu halde ka
bardıkça kabardı ve bu ordu 
nihayet ellerinde bayraklar ol
..1..... •• ı.. ... 1.J.a ı,.;· .. 

1 Ottava 
Müzakereleri 
İngiltere dominyon
larla nasıl uyuşuyor? 

havuzu açıldı 
Bin kadar insan denize gir 

ANKARA, S (Telefonla) - Marmara havuzuna nazi 

mak üzere geçenlerde ikmal edilen Karadeniz havuzunun b 

kütat resmi yapılrnı,hr. Havuzun etrafı görmeğe ve g 

ğe gelen binlerce insanla doluydu. Havuzun içinde bin kad 

san yüzüyordu. Bu sıcak havalarda herkes kendisini suya a 

tı. Fevkalade eğlenceli bir gün geçti. 

Bitler ile Schleiche 
arasında anlaşma. 

OTTA VA, 5. A. A.- Kanada hü 
kumeti Büyiik Britanya eıya ve ma 
mlilitından bir kısmına -.e ezcümle 
demir, çelik, kömür ve manifatura 
maddelerine rüçhan bahtetmeği tek 
lif eylemi,tir .Buna mukabil Büyük 
Britanya hükumeti de Kanada lehin 
de rüçhan esasına müstenit müıaa
dat gözterec~ktir. Bilhassa Kanada 
buğdayi, kaıablık hayvanat, keres
te, meyveler ve sebzeler tereyağı 
ve peynir, balıklar ve bakır, nikel, 
tutya ve kur~un gibi madenler bu 
rüçhen ~İ5teminrlen i~tifade edecek
tir. Kanada teklifleri •erbest olarak 
ithal edilen eıya miktarının ziyade
leşmeı;i şeklini ihtiva eylemekte ve 
Büyük Britanya mamulatı ile ecnebi 
mamuliı.tına mevzu rüsum arasında 
daha büyiik bir fark muhtevi bulun 
maktadıL 

Büyük Briıany~~n Kanadaya it- Alman 
hal edilen ve bu tedbirden miitees· 

1 kabinesine bir kaç H 
lercinin girmesi mukarrer 

sir olacak ol"n tictedeki efyanın ade 
di 200 den fazlaya baliğ olmaktadır. 

Büyük Brita:ıyaya bahşedilen rüç 
han hakı Kanadaya yapılan n 150 
milyondan 200 milyon dolara kada.
yükselen ithali.tın tezyidi imkanına 
m~tuf bulunmaktadır. 

Nakit meselesi görü
şillmigeceh 

OTTA VA, 5. A. A. - Ottava 
konferanaındaki muhtelif heyeti mu 
rahhasaların noktai. nazarlarının na
kit meseleıinde bir ekseriyet tesisi
nin muhtemel olmadığını göstermek 
te olduğu ve binaenaleyh konferan
sın yalnız Londranın müatakbel na
kit siyasetinin cihan iktisat ve na
kit konferansında iatihıal edilecek 
muvaffakiyetin nufuzu altında kala
cağını teıbit eyliyecek olan bir 
prensip e5aaına müıtenit takrir ıure
tini kabul etmek iktifa edeceği zan 
ve tahmin ediliyor. 

lngilterenin Kanadaya 
itha/Atı 

OTTA VA, 5. A. A.- Ottava kan 
feransındaki Kanada heyetile yakın
dan rabıtası olan bir menbadan bil
dirildiğine göre, Büyük Britanyarıın 
Kanadaya vaki olan ithalatının 200 
milyon dolar olarak gösterilmeai 
Gok mübalaalıdır. Bu miktar takri
ben 50 veya 60 veyahut azami ola
rak ta 80 milyon dolardan ibaret 
bulunmaktadrr. 

ltalyada bozuk 
havalar 

ROMA, 5. A. A. - ltalyanın bir 
çok yerlerinde büküm ıürmekte o
lan bozuk havaların ehemmiyetli za 
rar ve hasar ika ettiği. zannedilmek 
tedir. 

Tiryeste civarına Conegliano'da 
çıkan bir fırtına ekinlerde bir mil
yon liretten fazla haaara sebep ol
muıtur. 

Peaauo eyaletinde yağan dolu e
kinleri hemen hemen tamamiyle tah 
rip etmittir. 

Atlas Okyanosunu 
mu geçiyorlar? 

BERLIN, 5 (A.A.) - Havaa 
Ajanaı bildiriyor: F rontoir gazete 
sinin iftaatına nazaran, Hitler ile 
harbiye nazırı Von Schle.icher ara
sında gizli. bir anlatma mevcut
tur. Hitler, Von Schleicber'den 
mülhem olacak bir kabinenin aı
gari iki aene müddetle iktidarda 
kalmasına razı olmuş ve buna mu-

kabil Yon Schleicher de b · 
Hitlercinin kabineye ithali 
milliyetperver Soayalist pre 
lerinden mülhem bir siyaaet 
bini taahhüt eylemiştir. Bu 
set bilhassa Marksizme karsı 
cadeleyi ve Afmanya'nın t .. e 
ıiliıhlanmaırnı istihdaf ed 
tir. 

M. Venizelos Atina 'ya dönüy 
ATlNA, S (Hususi) - Buraya gelen malumata naza 

Başvekil M. Venizelos, çartamba günü Atinaya avdet etmiş 
lunacaktır. 

Maliye vekili Kütahgada 
KÜTAHYA, S (A.A.) - Mezuniyetini kısmen burada 

çinnek üzere Kütahyada bulunan Maliye vekili Mustafa Abd 

halik Bey dün Kütahya Halkevinde Fırka ve teşekküller mü 

silleri ve münevver bir halk kütlesi ile samimi hasbuhalde bul 

muştur. 

Borçlar meselesi şayanı dikk 
• • bir safhaya gırıyor 

LONDRA, S (A.A.) - Şayi olan bazı haberler dolayıs 

Reuter Ajansının aldığı malumata göre M. Mac Donald elye 

borçlar meselesi hakkında Amerika ile müzakere yapmak niye 

de değildir. Esasen M. Mac Donald Amerikada Reisicümhur in 

babı yap.ılmadan evvel böyle bir müzakereye nasıl giritilebilec 

ni tayin edememektedir. Bununla beraber M. Mac Donald müı 

it bir zaman hülul eder etmez Amerika hükilmetile Amerika 

kartı müttehit bir cephe veya ültimatom mahiyetinde olmayaca 

fakat ·her iki tarafça ve Lausanne konferansına ittirak eden de 

letlerce de kabul olunabilecek ve gerek Avrupa, gerek Ameri 

efkarı umumilerini memnun edecek tam ve mesai ittiraki esası 

müstenit bir itilafa varmak için meseleyi tetkike hazır bulunm 

tadır. 

Mac Donald Londradan ayrıl NEVYORK, 5. A. A. - Tayyare
ci Willımı• ile Eıtonyalı kadın tay-
yareci Miı Kalep, Avrupa olduğu LONDRA, S. A. A. - M. Mac Donald Lossiemouth'a gitm 
ır:annedilen meçhul bir ıemte müte-
veccihen havalamınılardır. üzere aktam üzer' tayyare ile Londradan hareket etmiştir. 
--··----···-·----- Mac Donald yolda huıuıi bir ziyarette bulunacağmdan Loııi 
W aıingtona .1irdiler. ~ old_a moutb' a gelecek hafta varacaktır. 
geçtikleri Ameı'lkan şehırlen-
nin belediyeleri defi bel• kabi- Berezilga hükumetinin talebi 
!inden bunları iate ve ibate 
ederek ve hatta vesaiti nakliye 
tedarik ederek bir an evvel hu. 
duttan dışarı atmağa bakıyor
lardı. 

Wa,ingtona geldikleri za. 
men tehri bir telat aldı. Bunla 
rın iaşesi lazımdı, ibatesi lizım 
dı, şehrin asayişine dikkat et
mek lazımdı. Bu esnada kanu
nu müzakere eden mümessilin 
meclisi layihayı kabul etti. Fa
kat ayan reddetti. Hatta ayan 

kabul etse bile, reisicümhurun 
veto hakkını istim.al edeceği 
muhakkaktı. Bu sebepten M. 
Hoover'in oturduğu Beyaz sa

raya bir taarruz olmaam diye 

fevkalade tedbir alındı. Lakin 
vaziyet devam edip gidiyordu. 

Bu ite bir nihayet vermek ll
zım geldi. Zabıta, askeri kuvvet 
!erin de yardımı ile bunların 
barınmalarına tahsis eılilen 
barakalara hücum ettiler. Göz 
yatı döktüren bombalar istimal 
ettiler. Barakalar yandı. Hüll 
sa sabık muharipler ordusu ar
zusuna nail olnmadı. 

Yukardaki resim .sabık 
muharipler ordusunun Beyaz 
saray önünde geçirdikleri bir 
geceyi, aşağıdaki resim de bu 
ordunun saray merdivenlerinde 
ki tehacümünü ıı:östermekte-

RlO DE JANElRO, S (A.A.) - Brezilya hükümeti ecne 

bi devletlere müracaat ederek kendisinin muharebeci devlet ola 

rak tanınmasını istemiştir. 

Kaıpdağında 
orman yangını 

Erdekten yazılıyor: Kapıda· 
ğmın Ocaklar ve Narlı köyleri 
tepelerinde zuhur eden yangın 
tahminen 70 hektar arazi yandık 
tan aonra söndiirülmüttür. 

Yanan ormanın 50 hektarı ça 
hlık 20 hektarı ormanlıktrr. Yan 
gın jandarma ve civar köy halkı, 
orman ve ziraat memurlarının 
gayret\erile itfa edilıniftir. Yan
eında 30 kadar da domuzun yan 
dıiı görülmiiltür. • 

Yapılan tahkikat neticeainde 
yangmın Narlı köyiinden Fethul 
lall oflu Hacı Abidinin bili ruh" 
u.t ökmür imal ehnekte olduiu 
bir ırrada ocaklardan çıkan kı
Yılcımlardan ileri seldiii anlatıl· 
llllf ve y.kalanmıtbr· 

Abidin yakalandıiı zaman 
yüzilniln aol tarafı ile sai kolu
nun yanılt: oldufu görülmiiftilr. 
Bundan yanl(Mın önüne ııeçm•k 
için fevkali.de &ayret u.rfettiği, 
fakat muvaffak olamadıfı anla
plmaktadrr. -------

Sanayi ofis 
m6dürlüğü 

ANKARA, 4. - Sanayi umumi 
müdürü Şerif bey iki ay aonra aa
nayi ofia müdürlüjünü deruhte c-

Urfada kaçakçılık 
azaldı 

URFA, 3 - Bu ha valide ka 
çakçılığın kimilen önü alınmıf, 

bu fena adetin köküne kibrit su• 
yu dökülmü,tür. Geçen aeneyt 
niabetle vukuat yüzde sekaerı 
derecesinde azalmııtır. 

Geçen aene burada ecnebi i~ 
pekleri, ecnebi şekerleri, hatti 
ecnebi tütünleri kullanılırdı. Buıı 
!ar hep kaçak suretile getirilirdi
Tabii bu yüzden pek ucuza satı• 
lırdı. Yeni kanun çıktıktan son· 
ra birden bire kaçak eıya azaldı 
ve bir kaç ay içinde kaçakçılığtıo 
önil almdı. 

Ç 1KT1 

Moskova - Roma 
Falih Rıfkı Beyin eski mütah<

delerini tamamlayan, iki inkılap rr 
jimini Kemalizm ile karıılaıtıran, erı 
aon rejim davalannı tahlil eden ııo~ 
eaeri bugün çıktı. 76 kurut. KitaP' 
çılarda arayınız ..• 



Terfi Eden 
konomf 

tığday mahsulümüz 
ne tahmin ediliyor . . .... . .....,_... 

trıleketin muhtelif mıntaka 
larına •• gore 

•• • 
uzerıne 

illan aon malUmata göre 
'!',•tin muhtelif mmtakala· 
"'lo İtibarile buğday maluıu 

7U•: Mut 14,190,000; Balıke 
t:ı°•OOO; Eokifehir: 15 mil 

Wya 33,000,000; Uıak 
.;._Ooo, Uzunköprü; 8 mil
...., bin Adana 43,000,000 
; 47 ınilyon, Aydın 1 mil
. bU., laparla: 5 milyon 
llldir. 

611 ve pamuk 
Pamuk piyaaaaı mümea

ct..n ticaret odaoma bir ra· 
•1..,ittir. Bu raporda hülloa· 
•niyor ki: "Pamuk fiyatları 

le deYam ebnekte olduğun 
~ll.adarlar vaziyeti yakın· 

ı.;ı. eylemektedir. Pamuk 
olarak geçen ay zarfında 

"'I. piyaaasmda ,imdiye ka,,. __ f'I •. 
.. ;cut ıyat ann en aıgan•l 

Odıitnlştir. 1931 seneoi İptida 
ı" beri pamuk fiyatlarında 
• relen tenezzül mikdarı 
• •ili niıbetini bulmuıtur. 
ltiyeb icap ettiren esbap ara 
I Anıerlkada pamuk ekilen 
~•rin bu eene için tenkiı e-
• llıe rağmen mahoulat bere· 
~· Pamuk piyasası böyle ol 

•ide yün piyaoası yükael• 
d devam eylemektedir. Hali 

. ~ Yiin il:zerine olan muame 
i Ctrıa yün iatoklarının satılma 
:ıaç ebnittir. Bu halin ne ka 
lltıan devam edeceği kestiri 
"~ de timdilik talebin deva· 

ıt olunmaktadır. .. 
Ose(e fiatları da 
edkik ediliyor 
\tflduracılar, köseleciler hak
a fiyat arttrrnıa huauaundaki 

'aşdelen 
.llyu 

·•küdara getiril-
• • • ınesı ıçın 

sarf edilecek? 
(·,~delen suyunun aahile indi· 
k:i için ıehir mecliaince veri· 
· tar iiı:erine belediye fen he 
~llce tetkikata ba,lanmıtlı· Tat 
il t11YU A.lemdağındaki meın
d~ıı O.küdara indirilecektir. 

töre timdi güzergih bari .. 
t\ıtı ta.nz;mine ba§lanmıttır. Ya 
~ tetkikat neticesinde suyu~ 

bitrlan Osküdara kadar getı
. '•i iç in dökme adi boru döten 
'1akdirde 150-170 bin lira sar 
.•k lazımgelecektir. Fakat bi 
1 ııe'Yiden emaye boru kulla· 
<ak olursa o zaman 250 bin 
'Yettnek icap edecektir. Adi 

i .e boru auyun nefaaetini, lez 
111 L - .. b 1 d' b'I h QOzacagı ıçın e e ıye ı .. 

U;riye emaye boru kullanma· 

ilseki hastanesi 
tlteınurin dairesi 
t~aıeki hastahanesinin bir müd 
~tı b~ri yapılmakta olan yeni 

t.Utin deiresi bugünlerde bite 
1
• Ek' · d · · k l' • ı t memurın aıreaı ço ? olduğu için hastahanede ka 

1 ekitnlere, memurlara ait da
~re tamamile yeni binaya nak 

'ıı ~ektir. Hastahane binası 
lıaaıran hastalara kalacaktır. 

Bütçe 
< .... 
~ Utçesi henüz vekaletçe las· 

rakkamlar •• 
tikiyetlerini henüz vesika göıter· 
mek auretile iıbat etm.emiılerdir. 
Bunun üzerine Ticaret Müdürlüğü 
kösele fiyatlarında bir yükseklik 
olup olmadığını bizzat tetkik et· 
meğe batlamıttır. 

Sünger ihracatımız 
Harici Ticaret ofiıi sünger ih

racatıftın arttrnlmaaı için tedbir
ler almıtlır. Bu makoatla hazırla
nan ıünger nümuneleri yakında 
Avrupadaki Ticaret mümessiltik
lerimize gönderilecek, mümea1ille 
rimiz ıüngerlerimize rnütteri bu· 
lacaklardır. 

Bulgaristanla 
ticaretimiz 

Bulgaristanla aramızda eıya 
mübadeleai suretile yeni bir tica· 
re~ muahedesi yapılacaktır. Bu hu 
ıuıta ticaret odaamdaki komiayon 
meaai&ini ikmal etmİftİi~ Komia
yon tarafından hazırlanan rapor, 
idare heyetinde tetkik edildikten 
sonra iktısat vekaletine rönderile 
cektir. 

Yunus balığı 
ihracatı 

Yapılan tetkikata göre aon 
günl<"rde Türkiyede yunus balığı 
istihsalatı mühim mikdarda art
mı§tır. Harici ticaret ofiai bu ma
lın aatıtı için mahreçler aramakta 
dır. Yunus balığı yağı sanayide, 
dibağatte ve oabun imalinde kul
landdığı için fazla İetihaalin ha .. 
}ık nesline zarar dokunmaması i
çin girişilmittir. Ticaret ofisi yu .. 
nu• balığı yağının dahilde idima· 
li için tetehbüslere başlamıştır .. 

Maarifte 

Nakledilecek 
Mektepler 

Yeni mektepler 
açılacağından 

nakiller yapılacak 
Bu sene ıehrimizde yeni mektep 

ler açılacaktır. Bu sebeple mevcut 
mektepl~ı bulundukları binalardan, 
batka bınalara tatınacakla.rdır. Bu 
meyanda Çapa kız mualim rndı:t~bi
nin Çamlıca kız lisesi binasına nak
ledileceği söylenmektedir. Çapa kız 
muallim mektebi binasında da, ls
tanbul kız lisesinin nakledileceğin
den bahsedilmektedir. 

Bu lisenin İşgal ettiği binaya da, 
yeni teşkil edilecek olan Vefa lisesi 
naklolunacaktır. 

Sandaldan 
Denize 
Girenler 

Polis bu sandalları 
da takip edecek 

Memur ar ası aaş aca ar. 
Kumanyada 
Kadınlar 

intihap mücadele 
cemiyeti reisi 

ıehrimize geldi 
Romanya süfrajette'lerinden 

Madam Hortenae Samatri bir 
müddetten beri şehrimizde bulun· 
maktadır. Madam Hortense Sa
matri Romanya kadınları intihap 
mücadele birliği ve Romen kadro 
ları hara enatitüsü reiaidir. Ay .. 
ni zamanda belediye mecliai aza· 
:11 bulunmaktadıı-. Madam Hor
ten&e Samatri vaki olan beyana
tında dem ittir ki: 

- Romanya'da bundan 15 se· 
ne evvel teıekkül eden birliğimi
zin gayesi kadınlara siyasi hak
ların verilmesini temindir. Bu ga
ye uğrunda mücadele ediyoruz. 
Şimdiye kadar vaki olan mücade
leler neticesinde kadınlardan mü 
him neticeler elde ettik. Birliği. 
mızın meaaısı muvaffakıyetle 

karıılanmıttır. Şimdi Romanya'. 
da kadınlar belediye meclisleri
ne aza intihap edilebiliyorlar. 
Ve beledi:ııoe İntihabatında rey 
verebiliyorlar. Hatta bazı yerler 
de kadın belediye reisleri de var .. 
dır. Bunlar, kadınların tefrii İnti 
habatında rey sahibi olmaları i
çin atılan mühim hatvelerdir. EJ. 
yevm kadmlardan doktor, avu· 
kal olanlara tesadüf ediliyor. Da- . 
rülfünuoda, sanayii nefisede ka
dın muallimler de vardır. Köylü 
fırkaaı iktidar mevkiinde bulun
duğu zaman kadınların adli tetki 
IAtta vazife alabilmelerini, hikim 
olmalarmı da kabul <ttmiıtir. 

Şimdi biz atılan bu mühim hat 
velerden istifade "derek kadın!a
rrn meb'ua olabilmeleri ve erkek
lerle ayni siyasi hakları haiz ol· 
maları için çalıfıyoruz. 

Artık Romanya kadını vesa
yet devresinden çıkmış ve bir Av 
rupalı kadın gibi cemiyetteki va· 
zifesini tamamen idrak etmiş
tir. 

Türkiye'ye geçen sene de bir 
defa gelmit idim. lstanbulda top 
lanan Balkan konferansında Ro· 
manya murahhası heyeti azasın
dan bulunuyordum. O zaman Ga 
zi Hazretleri tarafından kabul 
edilmek ferefine de mazhar ol
muş idim. O günlerin kıymettar 
hatırasını ilelebet muhafaza et
mekteyim.,, 

Tenezzüh maksadile latanbu
la gelmiı olan Madam Hortense 
Samatri İstanbuJun letafetinden 
hararetle bahsetmektedir. 

1 •••••• 

Yeni f tal yan sefiri 
ltalya'nın baron Pompeo Aloi

ıi'den münhal bulunan Ankara 
sefaretine Mösyö Vincenzo Lo· 
jocano tayin edileceğini dünkü 
nüshamızda yazmııtık. Mösyö 
lojacano ltalyanın değerli diplo
matJarındarıdır. 

Umumi harp ilan edildiği za
man Mösyö Lojacono ltalya'nın 
lizbon orta elçiliği katipliğinde 
bulunmekta idi. Harp ilan edilin 
ce, gönüllü olarak orduya iltihak 
etmit ve 1915 len 1918 e kadar 
harbe ittirak elmif ve gösterdiği 
yararlıklara mükifaten bir çok 
madalyalar almıştır. Mösyö lo
jacono milliyetperver bir zat ol
duğundan Fa,izme iltihak edenle 
rin birincilerindendir. Bundan 
sonra Möayö Muuolini'nin kıy· 
mettar mesai arkadaşları nıeyanı 
na girerek az zaman zarfında or 
ta ~içi , altı sene .sonra da büyük 
elçı olmuştur. Mösyö Lojacono 
memuren bulunduğu ecpebi tnem 
leketlerde İtalyan mesaiıini idare 
hususunda büyük bir kabili et 
ve liyakat göatermiıtir. Y 

Vlligette 

Terfi eden 
Memurlar 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 
• 
içme sularında bir saat .•• 

• 
Ne şekilde maaş ala- Jstanbulun bütün dertlilerinİ bir arada görmek 
cakları bildirildi • • • • I 

931 seneoi bütçe kanununun 16' ısteyenler içmelere gıtsınler ••• 
inci maddeıinin A fıkraaı mucibince 
geçen sene zarfında terfi eden me
murlar terfi dereceleri üzerinden 
değil, bir sene müddetle eski det-ece 
leri üzerinden maaş almışlardı. 

Buna dair dahiliye veki.letind~n 
vilayete gelen bir emirde 932 sene
si bütçe kanunu mücibince 1 tem
muz 932 tarihinden itibaren bu gibi 
memurların terli dereceleri üzerin· 
den m&&f alacakları ve tanzim edi
len tediye emirlerinin gönderilmek 
üz.,..e olduğu bil<lirilmiştir. 

Ziraat vekaletinin 
sualleri 

Ziraat Vekaletinden vilayetlere 
gönderilen bir tamimde bu seneki 
buğday, a<pa, çavdar, yulaf mahsu
lünün vaziyeti ve kilo üzerine mik
tarları sorulmuf ve •tideki mal\i .. 
mat iıtenmiıtir. 

1 - Yukandaki hububat nevileri 
nin geçen seneye nazaran nisbeti 
nedir? 

2 - Bu seneki haoılat vili.yet ih
tiyacından fazla mı nok~an mı ve
ya ihtiyaca kilimi dır. Fazla ve nok 
san miktarları nedir? 

3 - Vilô.yetiniz kuraklıktan mü
teessir olmuş. mıdır, olmu,ıa niıbe
ti nedir? 

4 - Halen geçen sene mahsulün 
den artmıı stok hububat varını dır? 
Varsa nevi ve miktarları nedir? 

6 - Yemliğe ve yemekliğe ihti
yaç varsa bu ihtiyaç hangi aydan 
başhyacak ve miktarı ne olacaktır. 

Rusyadan 
Gelen heyet 
Evvela makinaların 
tiplerini tayin için 
tedkikat yapacak 

Rusyadan celbedilecek maki
nelerle yeniden tesis edilecek 
fabrikalar hakkında tetkikatta 
bulunacak olan Rus mütehas&ıa .. 
!arının gelecek hafta zarfında 
~ehrimize vürutlarına.. intizar eM 
dilmektedir. Bu mutehasaıslar, 
Rusya'nnl beş senelik sınai .P!O
gramını tatbik eden ~eıkılata. 
mensupturlar. Ruıya _l~tıaat !'~
miaerliği mü~avirlerının de ıltı
hak edeceği bu heyet, mev".d~ı 
iptidai.ye iıtihaali.tını, ~azının 
jeolojik vaııflarını, naklıyat ve 
yakılacak maddeler hakkında tet 
ki katta bulunacaktır· 

Bu tetkikat Eskitehir, u,ak, 
Denizli, Sarayköy, lzmir, Nazi! .. 
li, Mer&İn, Adana, Mala~ya, Sı· 
vas, Kayseri ve Kaatamonıde ya-
pılacaktır. . . 

Memleketimizde teaıs edılecek 
olan fabrikalarda . kull~rulacak 
makinelerin tiplerinı taym ıçın, 
burada yetİ§en iptidai maddele
rin birer nümune&İ Rusya'ya gön 
derilecek, bunlar orada. ıa_hlil e~il 
dikten sonra memle~et~ıze. gon· 
derilecek makinelerın tıpler.ı ta
ayyün edecektir. Bu te~kıkatın 
ikmalinden sonra fabrıkaların 
inşasına başlanacaktrr · 

Boş aşı tüpleri 
Ziraat vek8.letinden gelen bir e

mirde koyun ve sığırlsra mabıuı a-

l 1 dolu olarak gönderilen ve 
ııara . 1 . 
muhteviyatı boıalan bo~ .şışe erın a-
tılmıyarak gandıklar . ıçı~~e !~tar 
Pendik aıı müessisesıne gonderılme 
si bildirilmiştir. =.:....---

Adada doğmuı Adada... - Pendikte çekirdek safası - Nasıl, 
daha bir zuhurat yok mu? - Romatizmanın ilacı-Taş ölçtüm, 

yanımdaki ağrılar geçti - Gelsin tavuk suyuna çorba -
Rekoru kim kıracak? 

Elindeki uzun gagalı oyun. 
cağı batının üstünde şaklata
rak avaz avaz haykırıyor: 

- Ada.da doğmuş adadaaa.. 
Yolunu şaşırmış ta Modadan 
buralara dütmüş Modadaaaan.. 

Kadıköy vapur iskelesYıin 
gedikli müvezzii: 

- Milliyet yazıyor, Cümhu-

riyet yazıyor ... 
Meşhur seyyar sucu: 

- Donduuurrrrma gibi ... 

Her mevsimde karlı işi keş
feden kurnaz bir yahudi: 

- Hani ya .. Yelpazeler .. Sı
cak için yelpazeler •• Beşer ku. 
nış tanesi ..• 

Ardı arkası gelmeyen bir in. 
san seli iskeleye doğru akıyor. 
Bunların çoğu, belli ki tren yol 
cusu .. Bir gişeden ayrılır ayrıl
maz öteki gişeye sokuluyorlar: 

- Erenköyüne gidip gelme! 
- Annem bir, ben iki Zehra 

ilç •. İçmelere gidip gelme!.. 

- Kartal ikinci yalnız git-

me •. 

Vapur sanki bizi bekliyor. 
muş. Atlar atlamaz, iskeleyi al 
dılar. Haydarpaşada tren ha-

zır •.• 
- Düüüüüüt!.. 
-Tamam!... 
-Kızıltoprağı, F eneryolunu, 

Göztepeyi, Erenköyünu, göz 
açıp kapayıncaya kadar geç
tik. Kartalla Maltepe, Maltepe 
ile Pendik arası, bir parça sürü 
yor. 

şında bir gürültüdür gidiyor. 
Kalabalık günde kadınlar ha
mamının kurnaları nasılsa, bu
rası da öyle.. Hamamda tas 
kavgası, içmelerde bardak kav 
gası •..• 

Bir herif var. Hanmılann bi 
ri su içtimi, hemen temennayı 
basıyor: 

- Şifa olsun teyzanım •• 

- Rabbim tesirini halketsin, 
küçük hanım .. 

içmelerin bir hususiyeti de 
burada herkesin tanıdık tanıma 
dık biri birile ali.kadar oluşu ..• 

- Sizin kaç bardak oldu e
fendim? 

- On sekiz .• 

- Bana kalsa bir kere dok-
tora gösterseniz de öyle devam 
etseniz? 

- Nasıl kızun •• Daha bir zu
hurat yok mu? 

İşte içmelerde, sabırsızlıkla 
beklenen tey: Zuhurat .•• 

- Neyiniz var hemşire •• 

- Ah, sormayın efendim .• 
Üzerinize afiyet romatizma .. 

- ilahi hanım .• Romatizma. 
yı benim kadar çeken olmasın. 
Size bir ilaç sağlık vereyim de 
ömrünüz oldukça bana düa e. 
din •• 

- Hayırdır İnşallah .... 

- Efendim, şey için •• Hel-
va diyorlar ..• Bir ağaç yaprağı. 
Suda kaynatıp her sabah aç 
ltarnına birer bardak.. Gece ya 
tarken de bir bardak. .. Üç ay 
içinde romatizmanın eseri kal
mayor .• 

- Allah .. Allah .• Nasıl hel-

Nihayet son 
dik!.. 

merhale: Pen- va imiş bu? •• 
- Yok.. Estağfurullah .. Hel 

va değildi. Ho§ bir adı vardı. 
Buradan sonra, artık biz bi-

Hay hınzır şeytan .. Dilimin u
zeyiz. İçme yolcuları, boşalan cunda da. söyleyem.iyorum ... 
vagonların içinde rahatça yer-
leştiler. Kabakçekirdeği satan Membıun başında, genç iri-
iki yahudi çocuğunu adeta pay. si bir delikanlıya seslendi 
!aşamıyoruz. Malum ya kabak - Osman .• Az gelsene •.• 
çekirdeği içmelerin başlıca ye- Çocuk, sıçrayarak geldi 
miti. Tuzlu çekirdeği yiyip yi. - Benim içtiğim ilacın adı 
yip membada soluğu alacağız. neydi? Hani romatizmalarıma 

Çağıran çağırana : birebir gelmişti. 
- Gel çocuğum .. On kuruş- _ Hervea •. 

luk ver!. - Hay Allah razı olsun •.. 
- Bize de... Öyle ya .. Hervea.. Hoşça bir 
Genç bir kız, annesinin kula kokusu var. Pek acı gelirse içi-

ğına eğildi: ne biraz şeker atarsınız .. 
- Herkes sana bakıyor •. O A h B - man, anım.. en unu. 

nasıl çekirdek kırış öyle.. turum .. Bir kağıdın üstüne a-
Tren, İçme suyunun memba- dıru yazıverin ... 

ından on dakika ilerde durdu. Kadın, bu kadarcık izahat-
Vagonlar dolusu halkın, av- la çocuğun yakasını bırakma

cuya yayılır gibi, çalılıklar a. dı: 
rMından patika yoluna bir sal- - Demek pek şifalr fey bu 
dırış var... yaprak .. Acaba nerede çıkıyor 

Yaşlı bir kadın, iki adımda ki ... 

Kulağa çarpan 
sında: 

sözler ara-

- Nasıl? Aşağıdan yuka. 
r~dan "?ı dedin? E .... kızım, lif 
dınl~mıyor ki... Otuz bardaAf 
geçtı. -

. . .. . 
- Bugün üçÜn~ü ~ü~üm .•.• 
.-:-; Nasıl faydasını gördünii1r 

mu. 

-. 1:,at ölçerim .• Şu yanım
dakı agrılar geçti! 

Arada bir böyle tatlı tath 
konuturlarken, sohbeti yarıda 
b~r~kıp, düşman kovalayormuı 
gıbı .kaçanlar da oluyor. Nere. 
ye gıttikleri belli. 

İçmelerde bol bol su içip 
dahili banyosunu yaparak ra
hatlaşanlar, lokantada soluğu 
alıyorlar. Gelsin tavuk suyuna 
çorba, gelsin piliç haşlaması ..• 
Burada çok su içmek, bir nevi 
kahramanlık sayılıyor : 

. -. - Ben kırk bardağa kadar 
ıçtım! 

- Benin: ki elliyi geçti •• 
• Maamafih bı>.rdakların ade. 

dııne pek aldanmağa gelmez •• 
Bardaktan bardağa fark var 
Çay kadehile olduktan sonr~ 
k1 .ırk bardak değil, elli bile İçi. 
ır. 

Kendi kendini aldatanlar da 
var; Bardağı yarıya kadar içi .. 
gerı kalanını döktükten sonra 
Yenisini dolduruyorlar. 

Ben, içmelerin sahibi olsam 
meraklı bir müsabaka açar
dım: 

- Bakalım içmelerde en 
fazla ;u içme rekorunu kho kı. 
raca.k •.• 

M. Salahaddin 

Yeni damga 
Pulları 

Yakında eski pullar 
tedavül-

den kald1rıbyor 
Damga matbaaaı yeni damga pu ... 

la~ından on paralıktan (50) kuruş
l~ga. k~dar olanların ba~dmasını hi
tırmı§t•r. 25 liraya kadar olanların 
da klişeleri hazırlanmış ve basdmı
ya başlanmı,tır. 
~atbaa _Müdürlüğü bütün vilayet 

lerın senelık pul sarfiyatının miktar 
larını istemiş ve bu sarfiyata göre 
vili.yetlere gönderilecek pulların ha
zırlanmasma başlanmrştır. 

Bu hazırlrklar bitt:ikten .sonra vi
liyetlere yeni pullar gönderilecek ve 
~~t.~aan~? t:ıyin ettiği bir gündo 
bu tun T u• kıy ede eski damga pul
ları tedavülden kaldırılarak yenile 
ri kullanılmıya başlanacaktır. • 

Seyyah geldi bir, elile göğsünü tutarak du- - Amerikada yetişen bir a-
Bir Amerikalı gaze- raklıyor: ğacın yaprağı imiş!.. Sade ro-

teci şehrimizde - Oof! Öldüm bayıldım... matizmaya değil, uykusuzluğa, 
Damga matbaası 

müdürlüğü Dün ıabah Preaident Conson 
vapurile Suriyeden fehrimize 350 
lngiliz ve Amerikan seyyahı gel
mi~tir. Seyyahlar dün şehrimizin 
§ayanı te~a§a yerlerini gezmiş
ler ve dun gece, saat ikide ayni 
vapurla limanımızdan ltalya'ya 
gitmitlerdir. 

Maarif vekili gitti 

· d M Amanın kızlar, daha çok uzak mide bozukluğuna, çarpıntıya 
Amerika gazetec~!erın e'?- . r. 

Max David Gould dun. ıehr~ıze mı gideceğimiz yer?.. da iyi geliyormuş •.. 
gelmiı ve Rovayal otehne mua- - Nah işte şurası ... dediler Kadıncağız gözlerini hava-
fir olmuıtur. M. D.av.i~ Gould Nev amma, kocakarı •Y•k diredi: ya kaldırdı: 
yorkta çıkan Statı1tıcıan gazete- - Şuradan şuraya kımılda- - iki gözüm Allahım .. Der. 
si namına seyahat etme.kte olup yacak halim yok, hoşaf oldum! dini verdiği gibi dermanını da 
şarkta iatatiatikler ü~erıne . müs-
tenit iktıaadi ve malı tetkıkatta Ve boylu boyuna fundaların üs- verir amma biz ona kulluk ede. 
bulunmaktadır. tüne uzandı. miyoruz yoksa ... 

Amerikalı meslekta,ımız ıeh- Bir araba getirip kadını içi- Ötede :ıir batka muhavere: 
rimizde Amerikanın harici tica- ne koydular da öyle götürdü- - Hep parça parça dök. 

Bir müddetten beri tehrimizde retini alakadar eden istatistikler ler. müş ... Safralı kadındı zati.. 
bulunmakta olan Maarif Vekili hakkında malumat toplayacak 
Esat Bey dün aktamki trenle An- ve bu maksatla Ankaraya da gi- içme suyunun membaı, hın. - Ben söyledim amma, on. 

Damga Matbaası Müdürü Nüzheı. 
Bey, te_kaütl~~n~ iıtemiş ve yeri
ne Malıve Mufetlıtlerinden Fuat B 
tayin edilmiıtir. · 

Altın madeni 

lıı, "di~er~k beled!yeye_ tebliğ _e· 
·ı~~ttır. 932 ıdar"" husuaıye 
Ilı •ıle üç senelik idarei hususi· 
~~·"••i ve intaal prorrıunı da 
ı~!"' edilerek gönderilmitti. 

1 
'!~t, evvelce bet senelik bir 

~ '' Programı hazırlanarak laa• 

Deniz kazalarının önüne areç· 
mek Üzere deniz hamamları hari
cinde açıkta denize ginnek menıe:
dilmit ve zabıta bu huausta tert~
bat almıttı. Polis memurlarr sahıl 
de soyunup denize girenlerin. el~i 
aelerini alıp bu suretle kendderı
ni yakalamaktadır. Fakat son za
manlarda bazı kimselerin sandal
larla denize açılarak orada deni· 
ze girdikleri ve bu suretle polisin 
elinden kurtulmak istedikleri gö
rülınüştür. Zabıta bunun da önü
ne geçmek üzere tertibat almıt
tır. Polis memurlan bunları yaka 
lamak için sandalla takip edec~k 
!erdir. Bu şekilde yakalaı;ıan tıd
detle tecziye edileceklerdır. 

karaya avdet etmiştir. decektir. cahınç ..• Büyük kaynağın ba. da soğulcan var diye .. .,,,,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,......,.,,,,,, ................ ~ ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .......... ...... 
Aşkı Ef. saatini tamir ediyor Resimli hikaye 

iktisat vekaleti namına lzmir nun 
takası dahjlinde <Jltın mıı.deni tetki
katı İcra etmek Üzere gelen üc ma
den mütehauısınden mürekkepp he 
yet tetkikatını ikmal etıniı ve dört 
kasa dahilinde muhtelif maden nü
muneleri veki..lete gönderilmiştir. 

"dildiği için tekrar üç senelik 
ı.:•orramın tanzimini doğru 
~i--!l~•t ve bu hususta İzahat İı· 
I~' •çin bütçenin tasdiki geri 
'd. 1tlır. Bütçenin bugünlerde 
·~~it edilerek iade edileceği mu 

e.k görülüyor. 

}'aspaşa mezarlığı 
·~İil~iye başmüfettiti Hacı Hüs 
tr "Yın riyasetinde Adliye mü
il 't R.aşit, Maliye müfettişi Ce
~ eylerden müteşekkil muhte 
r:.~ t\\İsyon yeni belediye kanunu 
ı· 'bince belediyeye devredilme· 

kındaki tahikatını bitirmiş ve ra
porunu hazırlamıştır. Rapor 150 
sahife 'kadardır ve i! i kısma ay
rılmı§tır. Birinci kısı~ 1~ Aya~pa
şa mezarlığının vazı1etı teabıt e
dilmi~, ikinci kısımd :l .d~ Evkafı.n 
Belediyeye devrebnesı lazımgelır 
ken devretmediği mezarlıklar me 
selesi mevzuu bahsedilmiştir. Ra
por raptdilen vesikalarla beraber 
iki üc bin sahifeyi bulmaktadır 
ve p~zar günü Dahiliye vekiletı 

. il 

·-- .... 

• 

Turan iili Yamanlar arasında al .. 
tın madeni bulunduğu tebit edilmiı 
tir. 

Bu sene gösterile
cek filmler 

Sinemalarda gösterilecek f Plimlen 
gösterilmeden evvel murakabeye 
memur edilen komisyon iki günden 
beri faaliyete başlamı~tır. Yapı,an 
tctkika göre <onbaharo. kadar kı1 
mevs;minde gösterilmek Ü7.eı-e güm 
.-üklere yijz kadar filim gelmi~tir. 
Bunlar •fker tekeı· muayene edil""· 
cEI.:. ffi!.lv:ı.!ık görülenler ithal oluna· 
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Gelen evrak ıeri verilmez -
Müddeti geçen nii•halar 10 lru-
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
İ!ler ıç.in müdiriyete müracaat 

edilir. Gazetemiz ilanların mes'u
liyetini kabul elme7-

BUGÜNKÜ HAVA 
A•keıi raıat merkezinden veri . 

için koridorlardaki bütün m- cet yok! Bendeniz haddim ol. 
sanlar dolmuştular.. mayarak kendimi müdafaa ede 

Reis sordu: bilirim. Efendim.. Bendenizin 
- isminiz?. pederden kalma Kadıköyünde 
- Cemal Aşkı.. lbrahimağa mahallesinde bir e-

- Babanızın iami?. vim var. Ev harap idi .. Otuz 
- Aşki.. senedir bir çivi çakamamştık. 
- Ka yaşında•ınız?. Geçen sene bu evi Emniyet Ah bu terkos 
- Kırk yedi! sandğına rehin ettik .. Oradan Ruhi Bey eskiden beri arka- apartıman ne enfes, ne pratik 
- Evlimisiniz.. aldığımız para ile de evi tamir daşımdır. Geçen sene .,vlendi- şey! Mutfaktan mezelerin ala-
- Evet efendim. ett'k h b hl 

l 
1 •• gı güne kadar hayatımız ep sını çıkarıyoruz. Sa a eyin 

- Çocuğunuz var mı?. Reis - Cemal Efendi! bun- F k 1 ı k h · h 
1 

beraber geçmi9ti. a at ev en· çay mı, a ve mı, avagazı sa-
- Var efendim.. ları bırak ta esasa gir!. · dikten sonra, arada bir ziya re- yesinde bir dakikada hazır! He-

i - Kız mı, oğlan mı?. - Müsaade buyurun reis tine uğrardım . le bu arkadaşlardan tabahat 
- İki kız, üç oğlan. 

1 
beyefendi! Bunları anlatmadan Bir gün yine böyle bir ziya- işinde geniş vukuf sahibi bir 

l 
l 

- Maşallah. . kendimi müdafaa edemem.. ret esnasında karı koca Kemal vardır. Ne enfes yemek 
- Evet efendim?. Reis - Pek ala amma! Kı- _Biz bu yaz Büyükdereye ler yapıyor yarabbi! 
- Nerede oturuyorsunuz?. sa kes• D · · · gidiyoruz, dediler. Apartımanı oğrusunu ıstersenız, apar. 
- Kadıköyünde İbrahimağa . - Müsaade buyurun efen- kiraya vermek istemiyoruz. tıman bana, oturduğum pansi-

mahallesinde 182 numarada dım ! Ne~ede ~almı~t~m.. Kim bilir kim gelir, ortalğı ne yondan çok ucuz geldi. Vakıa 
Katip bütün bunları yazdık· - Evı tamı~ ettını~.. . hale koyar? Sen arkadaşımız- ayni kirayı veriyordum. Fakat 

tan sonra reis katibe söyledi: .-Evet efendım . . Evı tamır ~t sın. Yalnızsın, pansiyon köşe- yemeği lokantada yiyeceğime 
- Oku bakalım iddianame- t_•k. Umu_yorduk kı; yarısını ~ı- j !erinde oturacağına ayni kira 1 apartımand~ yiy~~dum. Rakıyı 

yı... ı aya verı~ de oradar alaca_gı- ; ile gel, apartımanda otur. ~er 

1 

meyhan:~e ıçecegıme apartı-
Katip okudu: mız. para ıle E~nıyet san.dıgın şeyi hüsnü muhafaza edecegıne manda ıçıyordum. Ay sonunda 
"Haziranın 22 inci pazarte- dakı bor;;u .te~vıye eder e~ı ku~- eminiz. • bir hesap ettim. Karlıyım. 

si günü İstanbul tapu rnüdüri- t~rırı~. Evı. "'raya verd k, I~- Bu teklif doğrusu ho~u-ma O sevinçle bir gün bir ziya-
yetinde bir hanenin ferağ mu- kın kıracı bır dolandırıcı her~f ı gitti. Arkadaşımın ve karısının fet tertibine kalktım. Beş arka. 
amelesini yaptırmak üzere mü- çıktı .. : On par~ ~ylık ve•·ı:ı:edı. bana gös terdilderi it'mat guru daş çağıracaktın. Huni.ardan bi 
racaat ettiği sırada bıyıkları- t?stelı~ bende.11zı darp da . et· rumu oksamıstı. Apartımanda ri güzel ut çalıyordu. Öteki iyi 
nın takma olduğu görülerek ya tı. Ne ıse ~a_rakollara d~ştük ... ı piyano v~rdı, ut vardı, telefon piyano biliyordu. Üçüncüsünün 
pılan zabıt varakası üzerine ic- Defoldu gıttı:· Doksan lıra k .: , vardı, hava gazı verdı. güzel sesi vardı. Dördüncüsü 
ra edilen olbaptaki tahkikatı dar ~a alacagı~ız kaldı . '!aL ı : Yer yüzünde bütün varı yo- alafranga şarkılarda mükem

ı ı evveliye evrakına nazaran mer- ~mnıyet sandıgınrn vadesı ~P- ğu, yalnız maaşı ve bir tek ba- ! meldi. Kemal de kollarını sıva-

l
kumun fi'li ır.ezkilre mücase- lın~e bor_cumuzu ve~em~ık . vulu okn bir bekar için teklif ! yarak mutfağa girer, hadide 

a•g~rı reti sabit oldugundan l;.:ıkkında E~ı satılıga çıkar~ak ıstedıler. hoşa gitmiyecek şey değildi. y~?'e~ler ve mezeler hazırlaya-
ceza kanununun .... İnci inadde- Bız de borcu tecdıt etmeye ka- Bittabi kabul eltim. Onlar da bılırdı. ••••••••••••illi si mucibince tayini ceza edilme rar verdik. llmühaberleri yap- kemal' nezaketle teşekkür et- Akşam üstü mükellef bir 

len maJUmata nazaran bugün ha
va açık ve sakin olarak geçecek· 
tir. Dun tazyihi naimi 762 mili 
metre,. azami hararet 32, 
13 derece idi. 

Haftanın Yazt.~ı si ..... " tırdık. E~iyet sandığı da mu- tiler. ı •ofranın başına toplandık. Ut, 
- işittin mi; iddianameyi?. v.afakat ettı .. Defter~aneye git- Ruhi Bey Büyükdereye git- piyano, şarkı, rakı gecenin iki-

Garip 
Bir dava 

Bizde henüz teessüs etme
mit bir sistem muharrirlik var. 
dır ki; mahkemeleri gezip ga
rip davalar bulmak ve onları 
tab'a muvafık tekilde karilere 
anlatmaktır. Şimdiki halde bu 
aiatem • bizde o kadar mergup 
olmadığı gibi -zannederim
matbuat kanunu da buna pek 
milsaade etmiyor. 

Maahaza ben şahidi oldu
ğum bir garıp davayı buraya 
nakledece~im .. 

,,. .,. . 
Heyeti hakime salona gir-

di. Hep ayağa kalktık. Oturdu
lar, müddeiumumi muavini de 
oturdu .• Reis gözlüğünu düzelt 
tikten sonra kürsünün önünde. 
ki masada oturan katibe bir 
tey söyledi ve sonra müba,ire: 

- Çağır bakalım, Cemal 
",\,ki Efendi! 

Mübatir çıktı ve gırtlağının 
olanca hızile bağırdı: 

- İşittim efendim • tık ... Ben~enızden b~r foto~ra. ti. Ben de apartımana geçtim.. •!ni bulmuşuz. Herkes neş'e-
- Ne diyorsun bakalım!.. fımı ıstedıler, verdım. Nufus Eksik olmasınlar bende arka- sınde .. 
- Ne diyeceğim reis bey c~zdanımı da verdim. Müşkü • daş çoktur, hepsi' de birer birer . Y lnız ben vakit hayli geç. 

efendi?.. lat ondan. sonra __ çıktı.... gelip beni yeni makamımda zi- [ tiği için apartman komşuları. 
- İddianamede müddeiumu Efendım. Nufus cuzdanım- yaret ettiler. Bir kusurum var. nın istirahatini düşünerek: 

minin sözlerin" ne df'rsin? diyo daki fotoğrafı bıyıklarımı traş Saklamam : Akaşmcıyımdır. _Aman çocuklar, biraz ya
rum ! e~'.11eden evvel çıkarmıştın:'. Hoş.arkadaşlarımın hemen hep vaş konu,un ! diye arada sırada 

- Pek güzel yazılmış efen. Şoyle burnumu_n altında bır si de öyle ya .. Bittabi her ak. ihtarda bulunuyordum. Fakat 
dim... parmak kadar sıyah bıyık var. şam büyük yemek odasında bu coşgun kafalara ihtar olur 

- Alay mı tdiyorsun efen- Tıpkı. Şarlonun bıyı~ı "gibi.. sofraları kuruyoruz. Aman, bu I mu ya? 
di? Reıs - Fazla tafsılata hacet ......... ............................... -·········- 8 k t · k d 1 

H • " b f d" I b d yok•. . .. .. . e.re. e _vera.aı, ar a llf ar. -
- aşa eye en ı · en e- lan dıye bağırdı çağırdı. Polıs- dan hırı miıttefikan kabul edı-

niz terbiyeli adamım! Böyle - Baş üstüne efendim .. O ld b" · k ' 
h b• h h d ler geldi. Zabıt yapı ı, ı.zı a- len bir teklifte bulundu da, ae. 

mu terem ır eyet uzurun a zaman bıyıklı idim. Sonradan k f ı " rakollara götürdüler, e a ete ni .. bir nefes aldım. Yoksa bu 
küstahlık etmem. bizimki dedi ki: "Yahu! her- 1 'I ~ raptedildikten sonra sa ıverı • gürültü patırtıdan sonra konu 

- O halde, demek ki iddia. kes bıyıklarını tras ediyor, d d dim. Vak'a an ört gün sonra ko•mu mutlaka Büyükdere ya-
nameyi kabul ediyorsun. sen de etsene'. "Bendeniz de ~ 

E da evi satılığa çıkardılar amma zı geçiren apartman sahibi doı 
- diyorum efendim. onun sözüne uyarak bıyıklarımı k k' ı· 1 d Ç<ık ~ü ür ımse ta ıp oma ı.. turna !ikayet ederler, o da ken
- Demek, takma bıyıkla fe- tras ettim. O zaman bu zaman 
• J • • b h ' l 'te efendim takma bıyık di vaziyetini düşünerek bu itin rag muame esı yapmaga teşe - ep traş ederdim. Defterhane- ~ bö d 

büs eltin. de bir, yeni verdig'im resme bak hikayesi bud~r.. ··yle evam edemeyeceğini tel 
mib edebilirdi. Bu suretle hem - Ettim efendim!. tılar bir de nüfus kag"ıdına bak Reis - Nüfus kağıdın yanın 
rahatım kaçar, hem de arkada. - Hiç te böylesini görme- tılar: da mı?. 

d . tımm itimadını suiistimal et-
ım .. Göğsünü gere gere ettim - Ya sen bu adam deg· il. _ Evet efendim! Buyurun... • b d d" mış ir a am vaziyetine dü§er-
ıyor.. sin? .. Yahut nüfus kağıdı sah- Mübaşir nüfus kağıdını rei- dim. 
- Yalan mı söyleyim reis te.. se verir. Reis bir nüfus cüzda. 

beyefendi! .. ettim, ettim.. Dediler .. 1 şi anlatmak iste- nındaki resme, bir de maznuna Teklif gayet basit, fakat ca. 
Reis müddeiull'!umiye hı'tap dim amma dinleyen olmadı.. b k k d k' "k' zipti. Barlardan birine gitmek .. 

a tı tan sonra yanın a 1 1 1 Hemen kalktık. Kıravatlarımı-
ederek : - Bıyıklı bir nüfus kağıchna aza ile fısıldadı ve maznuna hi· 

- Şuhut i•tİmaına mahal istinaden bıyıksız adam takrı'r · 21 düzelttik. Ceketlerimizi, şap-
d d ·ı tap ettı: lcalarımızı giydik. Şen kahka-

görüyor musunuz?.. veremez. e ı er... -Kalk ayag·a da dinlel ... '"Maz h 1 1 a ar a apartımanın merdiven. 
- Cemal. Aşki Efendiiiiii!... - Hayır efendim! Maznun Emniyet sandığında evin sa nunun tetkik edilen nüfus cüz- !erini çınlata çınlata sokağa çık 
Kırk, kırk beş yatlarında fi'li mezkilre mıı.icaseretini iti- tışa çıkarılmasına da bir hafta danındaki fotog· rafına nazaran k tı .. 

ortadan kısa boylu, zayıf, peri. raf ettiğine nazaran iddia- vardı. Bir haftada bıyık salver. evvelce bıyıklı olduğu anlaşıl-
d h ıd • Barda bir masada daha bir tan ve filosof kılıklı tratı gel- name e mu arrer o ugu veç. meye imkan yoktu .. lşi bırak- maıına ve bilahara taktığı bı. 

d h·ı h kkı d · · ed'I k kaç arkada,a rast gelmiyelim m~ biriıi içeri gir i. Yanlış yer ı e a n a tayını ceza ı - sa evi satacaklar, evsiz bark- yıkla yine kendi haline benze-
de durduğu için mübaşir: meaini talep ederim. sız kalacaktık. İıtedikleri ol- mek istemiş olduğu tebeyyün mi? Aman, ne eğlendik, ne eğ-

R · b d f h lendik ! - Şöyle ıeç! diye heyeti eıa u e a maznuna İtap sun diye bir gün tıpkı nüfus etmesine binaen takma bıyık is. 
hikimeye bakarken sa~a gelen ederek: kağıdımd .. ki resmimdeki şekil- timalinde bir gilna mahiyeti Ve ortalık ağardı. 

k 1 d Bak C 1 f d 1 d b. b k k ed d Herkes birer birer dag· ıldı is em eyi göster ı.. - ema e en i. Müd- e ır ıyı ta tım. Defterha. cürmiye grilim iğin en ade- .. .. . 
Reis maznuna baktıktan son deiumumi cezalanmanı istiyor, neye tekrar gittim. işi başka mi rr.es'uliyetine karar verildi" ve b~n de şo:rle !'uzel bır uyku 

ra: ne diyeceksin! bir memura yaptırmak üzere Haydi git bcraet ettin Bir da- , ~~·t~rmek nıyetıle apartımana 
- Otur!. dedi. Beriki otur- - Efendim, müddeiumumi iken ilk defa bıyıksız olduğum ha böyle talana bryık ı.akn:a •a on um. 

du .. Etrafına bakarak hafif te-! beyefendi bendenizi dinlerse 1 için ır.uameleyi yapmak isteme kal kullanma!.. 1 Tam sokağa saptığım za. 
bessüm de etti. cezalanmamı istemiyecek)erin. yen memura tesadüf etmeye- - Teşekkür ederim efendim. man, kapıcı beni görür görmez 

Mahkeme salonundaki sa- den eminim.. yim mi?. Yanıma sokuldu, d'k- Kullanmam!.. iki ellerini havaya kaldırarak: 
miinde ehemmiyetsiz, kansız Söyle bakalım. Kendini katlı dikkatli baktı ve hemen Maznun çıkarken herkes ar- - Aman beyefendi, dedi, 
patırtısız davalara mahsus is- müdafaa edebilecek misin, yok bağırmağa başladı. kasından gülümseyerek bakı- mahvolduk. 
teksizlik havası hükümferma sa bir avukat falan mı tutacak- ı - Sahtekar var ... Takma bı yordu. Birisi dedi ki: Ara sıra eline beş on kuru, 
idi. Fakat o sabah orası ilk açı- sın?. yıkla gelmiş .. Gel Hüseyin ağa Şarloya benziyor.. sıkıştrdığım için, her şeye iğ-
lan mahkeme salonu olduğu -Hayır efendim! Avukata ha al şu herifi. Polisi çağırın! fa. FELEK mazı ayneden kapıcının bu te-

Milliyet'in Edebi Romanı: 54 
•• 
Olüler yaşıyorıar mı? 

(Felııefi fantaalique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
fnıa, tanınsam da .. Velittin Pa "-Ah hiyanet diyordu. 
ta ailesinden bir genç, kom,u- Sana yanıyorum lafile yüreği
nun tvine zamparalığa girmiş me ateş koyduktan sonra bir 
diyecekler .. Kiminle? Kirli bir daha görünmez oldun .. Bu ilk 
hizmetçile.. 

1 
sözüne kandım ben de sana 

Turhan - Belki de ya ağa- yandım ... ,, 
>eyimi, ya beni sanacaklar.. ı Hizmetçi kadın fermeye 

Dilaver - Hangimizi sa- hazırlanan bir av köpeği gibi 
nırlar a sansınlar her halde şe· ! hemen yüzüme atılacak bir va
refli bir çapkınlık olmayacak... ziyet almıştı .. O bana üç par
Ben bu tehlikeden kurtulmak mak yaklaştıkça ben bir karış 
için gözlerimi kapıya diktim... öteye çekiliyordum. Pek yüz 
Çıt olsa hemen tabanları kal- vermeye gelmeyeceğini anla
dıracağım .. l ~kin odaya girer dım. Münirenin hem göynünü, 
girmez de firar etmek olmaz hem de esrar döktürmek iste
ya .• Anlamak istediğim 'eyler diğim ağzmı idare edebilmek 
var •• Kuçücuk sedirin ucuna i- ı için biıyük diplomatlık lazım
liştim. O da geldi yanıma otur- dı. Korkak çekingen bir hal al
du. Beni yıyecek gibi ateşli bn- dım. O, bana soruyordu: 
kışlarını üzerime dikti .. Huy- "- Ne oluyorsun? 
!anmaya ba~ladım ... Guya Mü- "- Korkuyorum ... 
nire ile kırk yıldan beri sevişi- "- Niçin? 
yormuşuz gibi serzeni~lere gi- .. _Aşağıya biri inip h!' bizi 
ritşi.. böyle &_Öri.\ıse._ 

"- Bu saatte odalarından ı "- Bu söylediğin akıl ala
dışan çıkmak hiç birinin had- cak şey değil.. 
dine düşmemiş.. "- Aklın almadığı bu iş iş 

"- Neden? ı te burada oluyor ... 
"- Ötekilerden çekinirler.. "- Bu vak'a naul olmuf, 
"- Ötekiler kimler? 'Esası nedir? Biliyor musun? 
"-Ruhlar, cinler, periler.. ı "- Bilmiyorum.. Yak'anrn 
"Ne bu köşkte ve ne de bu nerede ve ne suretle batlamıt 

semtte öyle şeyler yoktur. Yok olduğunu öğrenemedim. Yal
tu.... nız küçük hanımın kocaya va-

"- Bu aile nereye giderse ramayacağını konuşurlarken 
ötekiler de peşlerinden gelir· işittim .. Şehameti almaya kim 
ler.. cesaret ederse ruhlar onu öldü· 

M ünireye ısrarla sordum: recklermiş .. 
"- Aman bunu bana an- "- Başka daha ne biliyor-

lat.. Niçin peşlerinden geli- sun? 
yorlar? "- Bildiğimin hepsi bu .... 

Münire cesaret alarak bir Münirenin ağzından sır ka-
kolunu boynuma attıktan son- pabilmek için uğratmaya 
ra: lüzum kalmamıştı.... Fa-

"- Bana kimseye söyleme kat ileride bu esrarlı aile 
diye çok sıkı tenbih ettiler nezdinde tt.hkikine ihtiyaç gö
amma ben senden canımı sak- rülecek vak'alar cereyan ede
lamam... bilirdi. Binaenaelyh Münireden 

"- Eksik olma Mı.inireci- ı dostluk kapısını açık bıraka. 
ğim.... 

1 

rak ayrılmak lazımdı .. 
"- Bizim küçük hanıma bi- İşi tatlıya bağlayarak ora-

ribirine rakip iki ruh aşıktır .. 1 dan hemen vızlayıvermek ıçın 
ikisi de bazı geceleri gelirler bir bahane düşünürken Müni
"hangimizin olacaksın?" diye re: 
Sehametin üzerine yürürler.. "- Bazı geceler burası on
Zavallı kızı bayıltıncaya ka- larla dolar .. Evin altını üstüne 
dar üzerler .. - i getirirler ... 

"- Ne zamanlar? 
"- Belli olmaz ... Bazan sık 

!aştırırlar .. Bazan bir kaç ay a
ra verirler .. 

"- Öyle ise kaçayım. Ben 
onlardan çok korkarım .. 

"- Korkma senin için bir 
muska hazırladım. 

Dedi. Ve ufak bir mukavva 
kutudan bu teneke muskayı 
çıkardı. Kendi elile boynuma 
taktı .. Ye ilave etti: 

"- Bu tılsım boynunda iken 
hiç bir şeyden korkma .. 

"- Bu evde herkesin boy
nunda böyle bir muska mı var
dır? 

"- Hayır ... Ben tanıdığım 
hüddamlı bir hocaya senin ve 
benim için birer tane yazdırt
tım •. 
Kadına emniyet vermek için 

bu hediyeyi boynumda taşımak 
mecburiyetinde kaldım.. He
men kaçıvermek makaadile göz 
!erimi kapıya diktim.. Kadın 
niyetimi anlayarak: 

"-Nereye? 
"- Gideceğim .. 
"- Niçin bu kadar erken? 
" Korkuyorum .. 
" lstP muskan var ya ... 
"- Daha onun kutsiyetini 

!aşlı hali beni de şaşırttı: Vefat 
- Ne var, ne oldu? dedim. T t ·1 • ·1 · l · aYan o aı e~ı :u e rcı~ erı 
- Aman beyim, mahvolduk, Taranto efendinin uzun ve ı 

hele bir yukarı çıkalım. ı bir hastalıktan sonra 80 Y'-1' 
Yukarıya çıktığın_ıız z~man dug': halde cuma günü '"fo. 

ne göreyim? Koca apartımanın oldugunu arzctmckle dcrın b 
h t f :., "b' K d d" sür içindedir. Aile•İ efradı 1 
~r ara ı go gı 1•• apıct e 1 tos pazar ~tinü saat 14 te Ha 

kı: fR musevi ~inagogun<b yap1la 
- Bu bir şey değil efendim. lan cenaze merasiminde bulu 

Biz bütün suları dıa§rı süpür- zı rica _ederler. 
dük. Muslukları kapattık. Ya N~ çıçek, ne çelenk ııond 
· d h 1 1 d" · d meso. Vapur •aat 13,10 do 

sız a a eve ge se~ ınız e den hareket edecektir. 
görseydiniz. Aksi gibı kapı da 
kapalı idi. Bereket versin yan
daki pencereyi açtık ta baston Kok Kömü 
sapı ile sürgüyü çekip kapıyı Ecnebi mamulatile reka 
açtık. / 

Teferruatı izah etti. Alt kat
ta oturan bir ermeni ailesi var. 
Sabaha doğru tavandan sular 
sızmağa başlamı,. Zavallıların 
kitapları, yatakları, mobilyala
rı, piyanoları, her taraf sırsık. 
lam olmuş .. Zaten "imdat" di
ye ortalığı da ayağa kaldıran 
da o ... 

Bu felaketin sebebini anla
maga çalıştım ve şu neticeye 
vardım. Bilmem ki T erkos şir
ketine ne diyeyim? Hani gece
leri suyu kesmez mi bu sirket? 
lşte bütün felaket burad~n baş 
lar. Arkadaşın bir geceleyin bir 
aralık. mutfağa girmi§, muslu- ı 
ğu açmış. Bakmış ki su yok, 
musluğu olduğu gibi bırakmış .. ı 
Öteki arkadaşlardan biri de tu
valet odasına girmiş, musluğu 
açmış. Bakını§ ki su yok, mus
luğu olduğu gibi bırakmış .. Ü
çüncü arkada, ta el yıkaı:ıan ye
re gitmİ§, musluğu açını,. Bak
mış ki su yok. O da musluğu 
olduğu gibi bırakmış .. 

Mutfağın musluk deliği, 
Kemalin yemek yaparken soy
duğu öte beri kabuklarile tı. 
kalı .. Tuvalet odasındaki su bo 
rusunun nasıl tıkanmş olduğu
nu bilmiyorum. El yıkanan yer
deki su borsunun da kapağı ka
palı değil mi İmi§ .. 

Biz bardayız. Sabaha doğ
ru musluklara su gelip le üç 
yerden sel basınca, manzarayı • 
dütünün .. 

Söylemeğe hacet yok, hadi
se Ruhi Beye aksetti. Adamca
ğız yıldırım gibi koşup yetişti. 
Ben ne diyeceğimi şa§ırdım. O ; 
da baktı ki olan olmuş ve orta
lık peritan .. 

Yalnız şu var ki, biz pansi. 
yona dönmeğe mecbur kaldık. 
Terkos şirketinin geceleri su 
vermemesi yüzünden güzelimı 
rahatımı, sonra da Ruhi Bey 
gibi bir dostumu kaybettim. 

eden en mü ; emme! ev 
haiz 

KOK KÖMÜR 
SATIŞ MAHALLi: 

İstanbul Hasırcılar No. 
T elefo'l 20907 

SEYRISEF AIN 
M~rker aeenta: Galata Kil 

~tı B. 2362. Şub<o A , Slr 
'AUhUl'darzade han 2. 3740 

iZMiR - PİRE - İSKEND 
RIYE POST ASI 

( iZMIR ) ~ Ağustos sJ 
11 de. 

TRABZON POST ASI 
(ANKARA) 10 Ağust 
çarşamLa 18 de. gidişd 
Zonguldağ'a da uğrayacak 

İZMİR - MERSiN POSTA 

( ANAF ARTA) 10 Ağusıc 
çarşamba 10 da Galata rıh 
tımından kalkarlar. 

Tekrar ilin edilinceyı 

kadar Karabiga hatıınıı 

puar aralık postaları yap 
mıyacaktır. 

idarece aşağıda ismi ya• 
zıh malzeme münakasa ile 
aabn alınacaktır. 

Teminat 0 0 10 dur. 
ihale 11-8-932 saat 16. 

300 kilo Amyant fitil 
1000 ,, Gilingirit kağıdı 
500 ,, Komando 
500 ,, Gırçala 

250 ,, Grafit tuzu 
500 ,, lspavlo 

20000 Tane Bezli zımpara 
kağıdı 

10 Kilo Yün ipeği 
2000 Tane Moskof toprıı 

İTTİHADI MİLLİ 
TÜRK SlGORT A ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesl 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acent~sı bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Tel: Beyoğlu : 4887 

AS R t LiSANLAR 
Her meslek erbabına elzemdir 

Yegine ve hakiki mütehassıılar: 

BERLlTZ 
YAZ 

KAYIT 

MEKTEPLERldir 
TARİFESİ 
AÇILMIŞTIR 

MeC"canen bir tecrübe dersi alınız. 
Ankara: Hacı Bayram Caddesi lstanbul: 373 l.tiklal caddesi 

denemedim... ya benzer bir hırçınlıkla sıl<· 
Beni belimden çemberliye- tıklan sonra kapı dışarıya cal' 

rek: atmak istedim amma aç sülü~ 
"- Salıvermem... gibi vücudüme yapışan sevmt 
"- Annem nerede kaldığı- diğim sevgilimi de beraber siİ" 

mı merak eder.. rükleyordum. 
"- Oh kıllı bebek: .. Anne- Münire ağlamalı bir surat 

sinin yavrusu .. Baksana kos- la: 
koca oğlan... "- Sen beni sevmiyorsun .. 

Latifeler kabala9ıyorclu. "- Bilakis ziyade sevdi 
Ben onu da belimde beraber ğim için ruhumu doyuracak 
sürüklüyerelc oda kapısını aç- kadar seni okşayamıyorum ... 
mak isterken: "- Bu da ne demek ku 

O - Nereye canım? zum? 
"- Gideceğim... "- Fazla sevda helecat 
O, döşeği göstererek: ıetirir. Kuvveti keser. Baksan• 
"- Biraz dinlenmiyecek nefesim nefesime yetitmiyor• 

miyiz? Tıkanacağım... • 
"- Başka vakit.... Hakikaten de bulantıdaJI 
"- İğrenme vallahi döşe- tıkanır gibiydim. Son bir gaY'' 

ğim 1ertemizdir .••• retle hizmetçi kadına tekrar 
"- Sana sörz veriyorum. sarıldım .. Hiddet ve nefretiıı 

Başka gece gelirim. Bu akşam kollarıma verdiği kuvvetle sık• 
kalamam. Annem rahataız ili- bildiğim kadar yoğurduktaıı 
cmm vakti geldi. Gidip içire- sonra bir hamalrn yükünü atı• 
ceğim... şı gibi onu bütün şiddetle 

"- · Bir iki yemiş ye ha- bedenimden yere silkerek ka!j• 
rı.... tım... Maceranın üzerindeıı 

Elma, armut elime ne geç- günler geçtiği halde onun göS 
lise ceplerime indirerek son sünden almış olduğum kek· 
bir deraguşla Münireyi kolla- remsi. mayhoş, martlamış tur· 
rımın arasında maalkerahe ve I şu kokusu hala genzimden git· 
okşam•daıı :ı.iyade pataklama miyor. (Devamı var) 
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~i~ ( OLIMPİY AT 1 
ponyalı kalacı lncharaya galebe çal
mı,tıt. 

LOS ANGELES, 4. A. A. -
Şose üzerinde 100 kilometrelik bi
siklet müsabakası. 

~ bf 80 m. manialı koşu
da kadınlar dünya 

Rill 
I: 

u 
,Kli 
ir~ 

a· 
ile 

ıdı 
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rekoru kırdılar 

15000 m. de Becalll yeni 
rekor u.aptı: 3,51.2-10 

tos ANGELES, 4. A. A. -
1~ metrelik bisiklet yarııı 
l.ırirıci seri ( Dömi final) Cbaillot, 
heyecanlı bir yarııtan sonra Gra,'._ 
f~ebe çalmıttır. 

&man: 13, 8/10. 
ikinci seri Dömi final. 

1
. Egmont (Felemenk) kolaylıkla ga 
ıp gelmittir. Zaman: 12, 8/10. 

8.atter, baılangıçta iyi bir sür'at 
ı•ıninine muvaffak olmuıaa da F e
':"'•nkli rakibinin karşıaında bu va
ı~Yetini muhafaza edememi, ve rp
~i biraz sonra kendisini bir kaç 

Y geçmiştir. 
100o metrelik bisiklet yarışı 
!:>önıi Fin.alinde Gray her ne kadar 
llçüncü gelmek suretiyle gelecek mü 
j•bakaya kalmışsada kendi arzusiy· 
e çekilmiştir. 

Bunun Üzerine Pel1iz2ari otoma
tik bir surette üçüncü olmuştur. 

100 metrelik bi•iklet yarııı-t"' ilk (Final). Chaillot 12,5/10 da 
gınont'a galip gelmiıtir. 
100 metrelik bi•iklet yarışı• 
ikinci Groliot (Meksika) üçüncü; 

Corısinni (ltalya). 
100o metrelik bisiklet yarışı 
j•n ikinci Finalinde E:.ırmont, Chail 
ot'a galip gelmiştir. 
İkinci müsabakanın zaman: 12, 

G 1()_ 

.. Çok &lkı olan bu yarışta Fransız 
llc Yarda ileride iken muvasala.ta 
Yirmi beı yardakala birden bire Er
".'_ont tarafından geçildiğini görmüş 
tu._ • 

Üçüncü Final, Olempiyat şampiyo 
tııtnu tayin edecekitr. 
1000 metrelik bisiklet yar••• 
tun üçüncü ve son Finali çok heye
ca.nlı olmuıtuı·. 

Egmont muva"ali.t haddının son 
~at·daJarına kadar daima başı muha
faza etmiştir. Chaillot <on 90 yarda 
trıeaafede bire mükemmel bir suret
te hızlanmışsa da rakibi kendisini 
l'aı·ım tekerl•k boyu geçmiıtir. 

1000 metre bisiklet yarışında Eı:
trı lnt ~ampiyon olmuttur. 

LOS ANGELES, 4. A. A. -
So kilometı·., yürüyüş müsabakasm
da dereceler: 

Dalnich 4 •aat 57 dakika 20; Fri
garrio 4 saat 59 dakika; aHchnel 5 
saat fi dakika 6; Rivolta 5 saat 7 
dakika 39: Sievert uAlmanya'' 5 
saat 11' dakika 41. 

LOS ANGELES. 4. A. A. -
!•~rim ?entatlon. Birinci Thofelt, 
ıkınci Rindman, üçüncü Pacini, dör
düncü Somfai. 

LOS ANGELES, 4. A. A. -
60oo metre bi•iklet yrm. 

Egmont ve Chaillot daima yanya
n_a, fakat Eıımont az bir meaafe ile
rıde gitmiştir. Holandalı şimşek gi
bi ıı-eçerek yarışı yarım tekerlek boy 
farkla kazanmıştır. 

Zaman: 12 d•kika 6. 

LOS ANGELES, 4. A. A. -
Yarı or~•- güreş. 
S•kı bir mücadeleden sonra Meh

tİnger rakibi Scarf'ıyı yenmiştirı 
Tussle şampiyon ilan edilmİ§tir. 

LOS ANGELES, 4. A. A. -
Bantam <iklet güreş müsabakalan: 

(Final) Pearce ( Am.,,.ika) Jaska
ri'yi 15 dakikada sırtını yere geti
l"erek yenmi,tir. 

Zombari ve Jaskari'ye galibiyetin
den !'Sonra Perace şampiyon unvanını 
kazanmışhr. 

LOS ANGELES, 4. A. A. -
l'üy siklet güreş müsabakası: 

. Final) Pihlajamati 8 dakika 44 sa 
ıuyedc sırtın1 yere getirmek· sureti.le 
karlıon'u yenmiş ve ş:ampiyon ·ilin 
edilmiştir. • 

LOS ANGELES, 4. A. A. -
l"andem (iki kişilik bisiklet) müsa
bakası: 

Bidayette Danimarkalılar Fransız 
ları bir bisiklet boyu geçtiler, fakat 
Yarışm !';onunda Fransızlar Danimar 
ko.Iı!arı geçmişlerdir. 

LOS ANGELES, "-· A. A. -
l'andem (lki kh:tik bisiklet) ikinci 
t'arışı: 

lngilizlerle Holandalılar yarııh
lar fakat h~reketten biraz sonra 
lioUandalıJarın bi~ikleti ini bir arı
zaya uğradığından müsabakadan çe
kildiler. 

lngilizler yalnız olarak yarışı bi
tirdiler . 

LOS ANGELES, 4. A. A. -
Serbest güreş galipleri: 
l - Pearce tüy siklet (Amerika). 

Kazanan: Varveıi (ltalya) 2,28,5 
ıaatte. 

LOS ·ANGELES, ' 4. A. A. -
Tabanca ile Nf"n atma asri Pentat-
lon müaabakaaı: . 

Mayo (Amerika), 197; Axenıher
na (lıveç), 194; Sinonetti (balya), 
191 puvan. 

LOS ANCELES, 4. A. A. -
Şoıe üzerinde 100 kilometrelik bi
siklet müsabakası: • ltaly~ t.a~ 
bi . . Damına' rka takımı, ıkincı. 

rınca; A 
LOS ANGELES, 4. A. · -

Jskrim (Dömi Final). 
Manımarzİ (ltalya), 2 tu~ karşı 

s tut ile lngiltere §lllDPIYOnU 
Lloyd'a galebe çalmıttır. 

LOS ANCELES, .. 4 .. A. _A. -
400 metrelik koşu .Bırıncı serı seç-

me müaabakaaı: 
Birinci, Metzner (Almanya; ~kin

ci, Ohi (Japonya) üçüncü, V ılıon 
(Canada). .. k u 

Zaman: 50 4/10. Her uç oıuc 
daikinci seçmeye aYl"lmıtlardır · G 

LOS ANGELES, 4. A.A.- re-
kor _ Rome.n gÜreş: . 

B del (Almanya)' Joskarı ren ... 1... et-
(Fenlandiya) yı tutla mag up 
miştir. (1 

Mixola (ltalya. Thuvesson s-
veç)i ve Szelda (Macaristan), .F~an 

. ) "l"p etmıştır. çoıs. (Fransa yı mag u .. 
T Üy siklet!.,,. arasında gure§: 
Gozzi (halya, Kase (Japonya) y~ 

Koakele (Fenlandiya) yı, . ~hac 
- ı- tınııtır (Danimarka) yı mag up e . · 

Maudra (Çekoslovakya)• Lmse
lof (1 sveç) i, Thrl (Almanya)' '!-~ 
bori (Macaristan ı mağlup etmııtır. 

LOS ANCELES, 4. A. A-.~ .~ü?. 
110 metre manialı _yar•tt.:' !1or~un: 
olan Finlay, Kellen maglup e er 
üçüncü olmuttur · 

LOS ANGELES, 4. A. ~- -
400 metrelik yanşın ikinci serı seç 

mesi: . ) 
B. . - Eaatınon ( Amerıka ; 
ırıncı, ) .. 

ikinci, Bucchner (Almanya) ; u
.. .. Johannesen (Norveç . çuncu 7 tre 
Zaman: 49, Kazanan 2, me 

farkla gelmittir. 
Ayni yan~: Oçüncü seri seçm~. 
Birinci, Strandvall ( F enl~.n~ı

ya); ikinci, Bali (Canada); uçun 
cü Maaude (Japon) " 

Zaman: 49 8-10. Kazanan 1,:>0 
metre farkla gelmiştir. 

LOS ANGELES, 4. ~· A. -
Ayni yarıt dördüncü. serı s~~e: 
Birinci Carr (Amerıka) ;_, .~kn~~ı 
Golding (Avustura\ya); uçuncu, 
Stonely (lngiltere). 

Zaman: 48 8-10. Kazanan 1,80 
metre farkla gelmiştir. • 

LOS ANCELES, 4. A. A. -
Ayni yarıf beıinci seri seçme. . . 

Birinci Rinner (Avusturya) ; •· 
kinci Rampling (lngiltere); üçün 
cü, Waltera (Cenubi Afrika). 

Zaınan: 49 2-10. Kazanan 2,70 
metre farkla gelmittir. · 

LOS ANGELES, ~- A. A. -:-
A . • alhncı aerı seçıne. Bı

yru yarı, 'k ) 'ki · . . G don (Aemerı a ' ı ncı 
rmcı or .... ··p r 
Lewia ( Canada) ; ; uçuncu, ug ı-
ai (Brezilya). 

Zaman: 50 6-10. Kazanan 0,90 
metre fıorkla gelmiştir. 

LOS ANGELES, 4. A. A'. -
1500 metrelik yarıtı Becalli, ka
zanmıştın 

LOS ANGELES, 4. A. A. -
Ayni yarış. ikinci Corneı; Recaili 
nin zamanı: 3, 51, 2-10 (Olimpi
yat rekoru). 

LOS ANCELE5, .4 (A.A.) 
Ayni yarış. Tasnif: Birinci, Bec
calli; ikinci, Cornea; üçü?cüh, Ed
warids; dördüncü, Cummıng a.m; 
beşinci, Ny, altıncı, Hallowell. 

LOS ANCELE!!, 4 (A.A.) -
Ayni yar1f. Kotular arasındaki me 
~fe;. 27 metre; 0,30 metre; 0,90 
metre. 

LOS ANCEl.ES, 4. (~.A.) -
400 metrelik ~?.'u: !kıncı ~~e: 
B

. . . serı" . Bırıncı Carr • akıncı 
ırıncı · . 

Walters, üçüncü Goldıng; 
Z man• 48 4-10. Kazanan, O, 

60 m:trP farkla gelm~tir. 
LOS ANCELES, 4 (ı\.A.! -: 

Ş .. · de 100 kilometrelık bı ose uzerın 
siklet yarışı: f 

Muhtelif bisikletçilerin. mesa e
yi katetınek için sarfetmış olduk-
ları z amJln: 

Pavesi, 2-28-5 3.5 saat; _Segato 
ltalya) 2-29-21 2.5, Grıtz (ls

~ .. ç) 2.:!9.45 1-5; Olmo (!tal.ya), 
2:29'.4s 1-5; Soerensen (Danıma_r 
ka), 2-30-11 1-5, Sauthlall (lngıl 
tere), 2 30-16 1-5. , 

Ayni yarış.. f · 
Muhtelif takımların meaa eyı 

kat için sarfetmi' oldukları za
. ltalya 7 27-15 1-5 saat; Da 

~an. k • 7 J8-50. lıveç, 7-39·2; 
nımar a, • 53' F nD 7-46-
lngiltere, 7-"'!• ; 

7 
;:_55 •3.5 . 

31 3-5; Amenka, • 

M 

At koşuları 
(Başı 1 i'nci sahifede) 

Bu yarıtlarm asıl hususiye
tinden biri· de bahsi müşte
rektir: Herkes bahsi müşterek 
mevkilerinde kazanması ibtima 
li olan atlar üzerinde iddia edi
yorlar ve bazıları kaybeder ve 
bazıları da kazanıyorlar. 

Dün yarıtlar çok muntazam 
cereyan etti. Ve tam bir zevk

le temata olundu. 
Yanşlıırr ve neticelerini •ta 

ğıya yazıyoruz: • 
Birinci koşunun mesafesı 

2,000 metre idi. Dört ve daha 
yukarı yattaki yerli ve arap at 
ve kıırakları arasında yapılan 
bu koşuda Şemsettin Beyin 
MeJı'udu birinci, Ankaralı Ah
met Beyin Tayyarı ikinci, So
mal Ahmet Efendinin K. Cey
lanı üçüncü gelmittir. 

Mesafesi 1.800 metre olan 
ikinci kotu üç ve daha yukan 
yaştaki halis kan İngiliz at ve 
kısrakları arasnıda icra edil

di. 
Bu koşuda M. Binns'in Yea.n 

Habler'i birinci, Madam Anna 
Sabri Beyin' Pazar' c ikinci, Ali 
Haydar Beyin Gözdemi üçün
cü gelmittir. 

Üçüncü koşu dört ve daha 
yukarı yattaki yerli ve arap at 
ve kısrakları arasında yapıl
dı. 

Mesafesi 2,400 metre olan 
bu koşuda Prens HaJim Be 
yin Poruj'u birinci, Somalı Ah 
met Efendinin Kamer'i ikinci, 
Niyazi Beyin Sabaac iiçüncü 
gelmiştir. 

Dördüncü koşu handikapti. 

Ece muvaffa. 
kıyetten mu. 
vaffakıyete 
koşuyor •• 
(Başı ı inci sahifede) 

geleceği henüz malüm değildir. 
Tahmin eqildiğine nazaran dünya 

Memlekette 

9000 lira 
Ne oldu? 
Bartından gönderi
len torbadan 9000 

lira eksik çıktı 
güzeli. Fransada on gün kadar se· Ziraat Bankaıınln Bartin sandığı, 
yahat edecek ve ancak on gün oon lstanbul şubeoine ·gönderilmek üze
ra lıtanbula gelecektir. it.erim.an re, usulü dairesinde hazırlanıp mü
H<ınıının hangi tarikle seyahat e· hürlenmiş bir torba içinde postaneye 
decei!:; henüz mali'ım değildir. T- on bin lira tevdi etmittir. Kıymetli 
reni~ gelmesi ihtimalini dütiinen emanetlerin karadan gönderilmesi u 
Edirneiiler büyiik bir iıtikbal ha· sulden olduğundan. Bartın postanesi 
zırlığı yapmışlardır. Bir çok şehir bu parayı Deyrek postasına venniş 
lerimiı:d<-n de Keriman Hanım ls ve torba, Gerede, Bolu, Adapazarı 
tanbula g"ldiği zaman karşılamak yoluyla lstanbul postaneıine teslim 
Üzere ht>yet izamı düşünülmekte- edilmiştiı-. Fakat, lstanbul postane
dir. Fakat but ancak lstanbu1a sinde torbanın eıkilı ve ınübürleri 
pek yakın olan şehirler tara~ı~- şüpheli görülerek banka ve post_a 
dan yapılabilecektir. Kadın B!"lı- memurları hu:ourunda açılmış ve ı
ği de güzelimizi istikbal etmek çindeki paradan 9000 lirasının ça
İçin hazırlanmıı ve Birlik namına !ınarak yerine kağıt pal'çaları doldu 
kendiıine bir hediye takdimini ka rulduğu hayretle görülmüştür. Bu 
rar altına almı§tır. Eceye şehir nn· hususta derha) tahkikata başlanmış
mına da bir hediye takdim edil':'- tır. 
eektir. Bu ~ed~yenin kıyme~tar hır \ Paranın yolda5~lm~ığı muhakkak 
halı olacagr soylenmektedır: _Ke- tır. Fakat, bu cur etkarane brrsızh
riman Hanımın lstanbulda~ı ık~- ı ğın kimin tarafından, nerede ve .. ne 
metgahı hala bir düğün evı halın suretle yapıldığı henüz meçhuldur · 
dedir. Uzak ve yakın akrabalar· Bu noktalar tahkikat bittikten son· 
dan maada en eskilerinden en ye- ra anlaşılacaktır. 
nilerine kadar bütün dostlar, ah· ik" k'• bı"ribirine 
baplar, komşular sabahtan akıa· ı oy 
ma kadar Fındıklıya taşınm~k~.8· gı"rdi 

Tuzla nahiyesinin Cırrık köyün
den Bekar oğlu Hasan dede" rıan_ıiy
le maruf şahıs bir kaç arka~aşıyle 
birlikte Meletmez köyüne gıderek 
orada bazı kimselerle döğüşmüşleı· 
ve silah istimal eylemitlerdir. 

Bu arada bir kadın yaralanarak öl 
müş ve bir erkek de_ hafif su~ette _ya 
ralaomı§tır. Hadisenın sebebı henuz 
meçhul olup vaka mahalli.ne mü_?d~i 
umumi baş muavini Basrı ve buku
met tabibi Hamit beyler hareket et
mişlerdi.r. 

Poll11te 

Sekiz· lira 
Yüzünden •• 

Sandalyayı borçlu
nun kafasına indirdi 

Küçükpa.zarda sekiz lira yüzün
den bir terzi ile bir kunduracı ara
sında çıkan kanlı bir kavga olmuş· 
tur. 

Küçül-pazarda oturan Kemal Ef. 
isminde bir kunduracının komşu!liu 
bulunan Ali Ef_ İ~minde bir terziye 
sekiz lira kadar borcu varmış. 

Ali Efendi bir aralık komşusuna 
uğrıyarak bu paranın ödenip temiz. 
lenmeıini söylemiştir. FakSJt kundu 
racı Ali Efendi bu teklifi doğru bul 
mamış veyahut yerine getirmek için 
başka bir zaman tayinini istemiştir. 
Kunduracının şu şekildeki cevabı 
terzi Al.i Efendiyi kızdırmııtır. Bu4 
nun üzerine aralarında bir dil kav
gası başlamış ve bu kavga biraz 
sonra büyürmüş.tür .. 

Tam bu sırada Kemal Ef. fazla 
hiddethonmiş yerden kaptığı bir is
kemleyi karşısındaki adama savur
muıtur. iskemle terzi Ali Ef. nin ba 
şına gelmiş ve adamcağ12 kanlar i
çinde kıılmıştır. 

. Mesele derhal poliıe haber veril
miş ve Kemal Efendi yakalanarak 
hakkında kanuni takibat icrasına 
başlanmııtır. 

Gene Çarpıştılar 
Eminönü - Topkapı arasında 1şli

yen 48 numaralı tramvayla toför 
Vensu efendi idaresindeki 549 nu
maralı otomobil müsademe etmiş~ 
!erdir. 

Müsademede otomobil hasara uğ
ramıştır~ 

izinsiz cambazhane
ye gittiği için Mesafesi 2.000 metrto olan bu 

koşu dört ve daha yulı:arı yaş· 
taki halis kan İngiliz at ve kıs 
raklan arasında yapıldı. 

dünya güzelinin annesi ile buyuk 
annesini tebrik etmekte, dünya 
giizelinin kardeşi küçük Fatoş için 
de ayni cihantümul· muvaffakıye
ti temenni eylemektedirler. Keri
man Hanımın evine dün kendisin
den ne bir telgraf, ne de bir m_ek
tup gelmemittir. Bunun sebebı o
larak Keriman Hanımın dünya 
güzeli intihap edildikten sonra V'!'" 
ki tebriklel·e mukabeleden vakıt 
bulamamış alması tahmin edil
mektedir. Söylenildiğine göre Ke~ 
riman Hanım dünya güzeli İnti
hap edildiği zamandan beri dört 
bin muhtelif resmini imzalamak 
mecburiy~~inde kalmııtır. Bu re
simlerin kısmı azamı Avrupa ga
zete ve mecmuaları namına imza 
latıln\tŞ, bir lcıımı da dünya güze
linin :n 1 ıa!nru ve resmini bir hi.b
ra olarak saklamak emelinde bu
lunan sitayişki.rları tarafından im 

Jandarma ehemmiyetle tahkikat 
ve takibata başlamış olup haber aldı Ü sküdarda Ha<an isminde bir a
ğımıza gör~ hadise faillerinden dört dam metresi Cahide hanımı bıçakla 

. . ·~ 1 t 
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Ahmet ve Fikret Beylerin 
Strombolisi birinci, Madam An 
na Sabri Beyin Piper'i ikinci, 
Ahmet ve Fikret Beylerin Fri

kişıyı ya .. a amış ır. muhtelif mahallerinden yara amış-

s d ff tn-. Hasan yakalanınca Cahideyi 
urye e a ı kendisinden izinsiz at cambazına git 

ği üçüncii gelmiştir. 
Be,inci koşu mahdut han

dikap idi. Üç yaşındaki yerli 
ve arap erkek ve dişi taylara 
mahsus ve mesafesi 1200 metre 
olan bu koşuda Emir Salih 
Beyin Bozkurtu birinci, yine E 
mir Salih Beyin Klaa'ı ikinci, 
Salahaddin Beyin Oğuzu üçün 
cü gelmiştir. 

Yağ gür~şleri 
Dün Kadıköyünde Gazhane 

çayırında haftalardan beri yapı
lan yağ güre§lerine devam edildi. 
Müsabakalar çok heyecanlı ve 

zalahlmıştır. 
Keriman Halis Hanımın dün

ya güzeli intihap edilmesi memle 
k•t;miz hakkında da yeni ve de· 
ı·in bir "laka uyandırınıştır. 1933 
gil"Zt·ll:k tf'Üs~bakasının lstanbul· 
da yapılması hakkında büyük bir 
cereyan vardır. Bu müsabakala
rın mürettıb; olan M. de Waleff 
buna imki.n bulunabileceğini söy-
lemitlir.. . . . . . 

Dü.nya güze1l!k kralıçea• .. ınta~ 
bı r.lnıasa ?.ile Avrupa guzellık 
kraliçesi ıntihabı~~ yapılması ve 
Axrupa e;iızellerının lsta~buld_~ 
toplnnmafarınm kabil olabılecegı 
söylenmektedir. 

meraklı oımu9 ve büyük bir halk Erzurumdaki 
tabakası tarafından takip edilıniı 
tir. Sporumuzun unutulmuı olan S J 1to p 
bu ıubesi hu münaaeebtle tekrar ey a f 
canlandığından dolayı son dere- insanca elliden fazla tele 
ce memnunuz. olduğu bildirllipor 

Muhtelif ortalaErda __ bir
1 

çokbgü- Erzuru~da son yağan yağ-
retler olmuştur. zcum e, aşa il · h h "' 
meıhur Kara Emin ile Yıldırım Be murlard~-~ ~e erın Ş~ re ' u
kir çarpıştılar, Bu müsabaka çok cum etlıgını V~ tahrıbat yapb
oyunlu ve seri oldu, zaman z~'!'~ ı ğını bildimıiştık. Son gelen 
seyircilerin peh~ivanlardan bırırun malumata nazaran, sellerden 
mağlüp olacagını za-~n.eder~~~ bircok evler ve köprüler yıkıl-
birden bire va:E.İyet degıJıyor, ote ~ 

k . h" k' · t · d mıştır. ı a un vazıye e geçıyor u. · d • 
Bu minval üzerine müaabaka Maalesef ınsanca a zayıat 

' A 

umumı 

Şamdan Adana gazetelerine yazı
lıyor: Mahklımların. umumi affı _me~ 
selesi etrafında Adlıye vezaretınde 
ehemmiyetli tetkikat devam etmek
tedir. . 

Ancak Reisicümhurun resen affı 
umumi iliruna sal3.hiyeti yoktur. 
Y alnrz kanunu esasinin 73 üncü mid 
desi mucibince husu•i •f ilan edebi
lir. Binaenaleyh Adliye vezaretinde 
hazırlanan afh umumi li.yi.ha&l te
rin.ievvelde toplanacak olan mebu
san meclisine tevdi edi.lecek ve affı 
umumiyi meclis kabul ederek. Rei
sicümhur tastik ve ilin edecektır. 

Suriye haricinde bulunan siyasi 
mahkU.mların affi meselesi henüz 
ha.lledilememişti.r. 

Diri diri gömüldüler 
Afyonkarahisar.ın<ll; me .. rb.ut Ka 

balar köyünde fecı bır hadıse ol
muftur. Adem Hoca is~in~~ biri 
arkada~ı ile beraber koy cıvarın~ 
da bir kuyu kazmaktadır. Sekiz 
metre kadar aşağı İnmitlerdir. Su 
yu bulmak için daha bir müddet 
kazmak lazım geliyordu. Zavallı 
kuyucu ustalara• toprağı kazmak 
ta oldukları bir sırada ini bir sa1· 
s.rntr husule gelmit ve kuyunun 
duvarları bir anaas Üzerlerine yı
kılmıştır. O civarda çalıfmakta o 
lan köylüler nedPn sonra işin far 
kma vannı§lardn·. Zavalhlar top~ 
rak altında can vermişlerdir. 

Yol bağı 
bir saat devam etti. Ve neticede vardır. Bir köprünün üzerinde 
b~_ra~ere. k;al~ı~ar. Bundan ~nra J bulunan yi'rmi kişi yıkılan köp 
!lurBkıyle ı~ıncıadı Cem~! plehlıvan ı rii ile beraber sulara gömül-
' e u ganıtan an yem ge en meş .. I d' , B ıılarda k Gaziantepten yazılıyor: 
hur Bançof ile alafranga güre, muş er 11 ,' • u n an~. Nar)ıdan buraya dönmekte olan 
yaptı. Cemal pehlivan Ban~ofu 1 bir kaç kı~ı kurt1:1lmuştur. Nu- Kazım Efendiye ait iki otomobil 
beş dakikada yendi. Buna rakibi i ' fus zayiatının ellıden fazla ol- Karabıyıklı karakoluna yakın su
tiraz etti ve. dedi ki; B~mi Ameri- duğu tahmin edilmektedir. luk denilen yerde önlerine çıkan 
kan oyunu ıle Y.':'ndı, b~a~n~eyh Maddi zarar henüz tesbit 1 8 müselli.h şahıs tarafından :so-
bu alafranga gureş harıcı bır o· d"I . f yulmuştur . 
yundur. Kabul" etmem. Bu vaziyet 

1 

e 1 em.em.~! •• '.~: •••.••••••.•••••.•••••.•••••• , Arkadaki otomobilde bulunan 
k~rşmnı:a hakemd. heByeti tfekrdar d;;~i~d;·,aat 17 buçukta Beşikta~· Kara.bıyıklı karakol kumandanı 
gureşe . arar -;.:er ı. u se er e lıların hücumu ite başladı. Bu hii- Mehmet çavuşun tek başına mü-
15 dakıkalık gureş yapıldı, Cemal 1 'rliler tarafından kesileı-ek dafauı üzerine eıkiya fazla bir 

hl' t 'f h • • CLllD zmı d Y ! pe ıvan s~r o~u~u .. ı e aammı mukabil akırıa geçil i .. Birinci devre şey alamadan kaçmışJardır. o -
gene yendı. Bu ıki !l''V'eş çok. h<:- de ber iki takım d" ılk anlarda iyi culardan 150 lira kadar para a
y~ca!'tr. olmuş ve merakla takip e- bir oyun gösterPmiyorlar ve gelişi lmmıştır. Haydutlar takip olun-
dılmıştır. .. 1 dı Oyu "d ı k d auzel oynuyor ar · n epey mu ma ta ır. 

Bundan sonra baş altına meş- d gectikten sonra lzmirli- 8" . h • e "n"ı 
hur Merdivenköylü Hüseyin peh- I et ;:~~'12.. d~kikada , 0 1 acıkları va tr genç emşır Si 
livan ve Ada~az~rlı Ce!11~1 !>ehli ·ı s:asiyl~ni~~ ve "on golleı-ini kaydet- öldürdü 
van arasında ıddıalı bır ıntıkrun tı'l G ld sonra oyun biraz heye 

·· ' ld B 1 b · d er. 0 en 
gur_eşı yhpı r:-. d~'_' r ·~. ıent dn canlandı. Ve Beş;ktaş forları faali-
b~~~ ·°iu .te. ı ı ı~ ı . f!ur~t ~r e yete geçerek akınlarını tevali ettiı·
bırık ır ~d'''.nl ı yeN~he ıçdı.'.' kugrb'.'JI: meğe başladılar da lzmirspor ı 
ma ta ı ı er. ı ayet un a ı ı- .. daf fevkali.de gayret ve ener 

1 . . .• t k ı. b 1 mu aası J 
ydetl ermı gkos erme 1 saB·1~sını u -~ ' ii sarfiyle bu ~kınları uzaklaştırıvor . 

u ar. ve arşı aştı ar. ır saat gu 1 lardı. Birinci haftaym neticelendigi 
resten sonra oyun berabere kaldı. lzmirspor 1-0 galip idi. 
Li.kin Cemal pehlivan puvan hesa zamalk' n · h ftaymda Besiklll§lılar o-
b 'I r "d' ıncı a ' 1 eKıı:~ ~pk 1 1

'
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d . d' k d yun üzerinde daha mÜeHir olmağa 
uçu or a a şun ıye a ar baş1 dd ve lzmirsporun kalesini 

Gaziantep civarında lspartı· 
rın köyünde bir genç hemtiresini 
öldürınüştür. Yapılan tahkikata 
göre, ayni köyden Şerif oğlu uı. 
kaş hemfireai Zekiyenin batkala
rile gayri meşru münasebette bu
lunduğunu haber almış ve epey
ce bir zamandan beri bunları ta
kip etmekte imif. 

mesinden muğber olarak yaraladığı
nı söylemiştir. 

Sekteden •• 
Galatada okçu Musa mahallesin

de suculuk eden yani dün dükka
nında oturduğu yerde ölüvermiıtit". 
Yapılan muayenesinde kalp sekte 

sinden öldüğü anlaşılmıştır. 

Haliç fenerinde 
hırsızlar 

Son zamanlarda Haliç feneri civa 
rına bir takım bırıuzlar dadanmlf ve 
bir çok yerleri soymuşlardır. Polis 
merkezi tarafından yapılan sıla taki
bat neticesinde bunların bir kumpan 
va oldukları meydana çıkarılarak 
kumpanya efradından üç kişi yaka
lanmıstır. 

Yakalananlar lhrahim, Refik, Yor 
gi isimlerinde üç arkada~tır 

Güya eğlendiler 
Geçen pazar günü Y edikule ha

l'İcinde lspitalya çayırı denilen kır 
gazinosunda kanlı bir kavga olmuş
tur. 

Bahçeye erlrckli kadınlı Rumlar
dan mürekkep iki grup giderek ay
rı ayrı yerlere oturup eğlenmeğe 
başlamışlarchr. Bir "'rahk bunJardan 
birisi, içlerinde bi_. de Ermeni bulu 
nan diğeı· f{rupa giderek karpuz kes 
mek üzere bir bıcak İstemiştir. 

Bu yüzden aralarında bir kavga 
çıkmış ve iş büyüyerek iki i<afile 
birbirlerine girmi,ı)erdir. 

Gürültü fevkalade büyümüt, ne
ticede kavgacılardan Niko ismindeki 
birisi bıçaklR ellerinden ve vücudu
nun muhtelif yerlerinden ağD" su· 
rette yaralanmıştır. Mecruh tedavi 
altına almmıt, kavgacılann hepsi ya 
kalanmıılardır. .. 

Bir üfürükçü 
yakalandı 

Fatih polis merkezi o civarda üfü 
rükçülük yapmakla maznun Şerif iı 
minde birini yakıılamıştır. Bu ada
mın üzerinde bir takım muskalar ve 
ilaçlar bulunmuttur. Ş "ife evrakile 
birlikte adliyeye teslim eclilmittir. 

Üsküdarda feci 
bir kaza 

Osküdarda feci bir kaza olmuştur. 

2 - Pihlajamaki yarı ağır (Fen
• lo.ndiya). 

3 - Mehring (Amerika). 
LOS ANCELES. 4 (A.A.) - · 

d Yapılan seksen 

güreş meydanında gözükmeyea k ak :;hlikeli akınlarla sarsıyor-
yeni. bir çe.?r~ meydana çıkh. Bu j :~d:~ . 
pehlıvan ~uçuk ortay~ m~ydan G· 25 inci dakikada Be~ktaşlıl'ar mer 
kudu. lsmı Asker Huaeyın olan k uhaciminin ayagıyle beraber-

Çarşamba günü. hemşireı.~i 
batka bir 9ah11la bı~ arada go~
düğünden tabanca ıle altı el ••· 
lh atmak suretile öldiirmüştür. 
Katil yakalanmııtır. 

Osküdarda arabacı Nazmi Doğan
cılarda Dervit beyin bahçesinden ... a
raba ile ot ta,ırken hayvanlar ürke
rek koşmaya baılamıılardır. 

LOS ANGELES, 4. A. >.. -
Gece yanıına kadar muhtelif millet 
leı-in saha •e piıtlerde kazandıkları 
sayılar: (Gayri teımi rakamlar). 

Amerika, 151; lngiltere, 28; lr
landa, 20; Kanada, 19; Almanya, 
1&; Fenlandiya, 16; Japonya, 14; 
Leliiıtan, 10; lsveç, 8; ltalya, 8; 
Franaa, 7; Letonya, 5; Filippin,4; 
Çekoslovakya, 4; Macariıtan, 3; Ye 
ni Zelanda, 3; Cenubi Afrika, 3; 
Brezilya, 1. 

LOS ANGELES, 4. A. A. -
liokey .. Hindistan t~kımı 1 sayıya 
karşı 11 ıayı ile Japon takımına ga 
lip gelmiıtir. Chand ile Roospon~h 
herJ.ki~i dP dörder !,~vı kaydetmı -

Kadınlar arasın a . .k 
lik manialı yarışta Dıdr.' -

metre f . 11 7-10 saruye-
so bu meaa eyı ' ) 
den,katetmi~tir. (Dünya(~e~oru) . 

LOS ANCELES, 4 . ; · -
1500 metrelik yarış tasnıfı maba· 
di: .. 

Lovelock, Growley, Purııe ve 
ve Biomanen. 

Boyacı ve sıvacı 
esnafı kongresi 

Boyacı ve sıvacı esnaf! dıiiın ıe~e. 
lik içtimaını Beşiktaştak~ ~erkez~n; 
de yapmıt ve yeni heyeti ıdaresını 

bu genç kiiçük ortaya çıkan bü- r~z :::yısıilı atmağa muvaffak oldu
tün müsabıklan tPker teker yen- ı' Bu gol Be§iktaşlılım harekete 
dikten sonra ortanın .galibi olmu~ ;~irdi ve oyullun hitamına kadar 
tur. • hi.ki.m bir oyun oynamalarına rağ-

Beşihlaş /zmir sporla men birçok fırsatlar kaçırdıkların
dan diğer bir başka gol atamadılar. 

berabere kaldı ·y., oyun 1-1 e beraberlikle nihayet 
lZMIR, 5. A. A. - Şehriınizde buldu. 

bulunan Beşiktaş t•kımı •on oyunu- Afyon - Uşak nıaçı 
nu lzmirspor ile oynadı. Birinci ka.r 
şılaşınada galip gelen lzmirspor Be AFYON, 5 (Milliyet) - Halk 
şiktaşlıların tolelıi Üze•ine bu oyunu evi futbol tal<ımı ile U~ak şampi-

h. t' d 1 k • b 1 t yonu Tur:ı.n takımı aı-asmda burevans ma ıye ın e o C1:ra a<a u e 
mİ•tİ .. Sahada oldul:ça kolabal k var !'Ün yapıbn maçla Uşaklılar sı-

' fıra karşı dört _olle mağlup ol-
dı. 

Bir çocuk elektrik
ten öldü 

ESKiŞEHiR, 3 - Eakitehirde 
Sakarya caddeıinde oturan Ziya 
Beyin on üç yaşındaki oğlu Rem
zi uçurtma uçu.rturken uçurtma 
elektrik cereyamnı nakleden tel
lere takılmıştır. 

Remzi uçurtmayı kurtarmak 
için direğe tırmanarak tele ka
dar çıkınıı, fakat burada cere· 
yanın sademesinden kendini zap 
tedemİyf'!rek aşağıya dütmüş ve 
ba ı yarılarak derhal ölmüotüı;, 

Na~mi hayvanları durdurmağ-. ça 
lıştığı sırada araba ile bir ağacın a
rasına sıkı:ııp kalm1ıtır. Nazminin 
kolları ve kaburga kemikleri ezilip 
parçalanmıştır. 

Nazmi ifade veremiyecek bir hal
de hastaneye kaldırılmııtır. 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf matehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No.'50 

Acı bir zıya 
Dün teessürle haber aldığımıza 

göre çok sevdiğimiz aporculardan 
Namık ta aramızdan eksilmiftir. 

Bu arkadaş Gala 
tasarayın eaki fut 
bolcularından idi 
Tahsilinin ilk kı· 
snnlarını Galata· 
sarayda yaptık

tan ıonra Tıbbiye 
ye gitmiş ve ora· 
dan doktor ola· 
rak çıkmıştır. Bu 
senelerde de Ga
lata.arayın üçün
cü, ikinci, birinci 
takımlarında oy
naınıf ve faal ha
yattan çekildik

ten sonra da ayni kulübün kü. 
çük elemanlarını çalı§tırarAk bi
rinci takıma çok kuvvetli oyuncu 
la.r vermittir. Bundan başka Gala· 
ta&aray kulübü idare heyetlerin· 
de de muhtelif vazifeler almı~ v• 
bunları çok muvaffakıyetli bir su· 
rette ba.sarmı~tır. Aakeri vazifes' 
dolayıaile lstanbuldan ayrılmalı 
zaruretinde ka.lmı§ ve Edremide 
gitmiştir. Bir sene evvel hastaları 

. dı ve bir hafta evvel lstanbula 
avdet etti ve Guraba hastahanesi· 
ne yattı. Orada büyük ihtimam! 
ba.krlmaa(na rağmen ömrü vefa e 
mediğinden dolayı per~mbe /!Ü 
nü 11,5 da vefat etmiştir. Kendis 
Edremit Halk fırkası reisi idl. As 
kerlikten çekildikten sonra Edre· 
mitte yerleşmiı, hiikümet ve bele
diye tababeti ve nihayet ser 
best doktorlukla iştigal etmiştir 
Bu meyanda Edremit Cümhuriyel 
Halk fırkası mutemetliğinde bu. 
lunmuı çok çalıtkan ve muhitini 
cidden kıymetli bir doktoru olan 
mumaileyhin ziyaı dolayısile ail~ 
sine ve Edremitlilere beyanı tazi. 
yet ede1·iz. 

Öküzün boynuzları 
Somadan yazılıyor: - Ka 

zamızın Cinge köyünde harma 
dövmekte olan bir kadının öküz 
lerini öğle vakti sinek tutrnut v 

hayvanlar kaçmıya batlamı,lar
dır. 

Kadıncağız kaçan hayvanla 
f'In önünü tutmak İstemiş ve koş 
muştur. Fakat tam bu sırada ö 
küzlerden birisi bir boynuz da 
besile kadmcağızın karnını hur• 
dahaş etmiştir. Hadise derhal bu 
raya bildirilmiş ve hiikı'.imet dok 
toru köye kadar gelerek kadın 

cağızın yarası:nı dikmiş ve muha 
kak bir öliimden kurtarmııtır. 
Fakat vaziyeti tehlikelidir. 

Yeni neşriyat 

Hidroloji 
Tıp fakültesi müderrislerinden 

sep Celalyan bey Hidroloji isimli 
bir eser netretmiştir. 360 sayfalı 
bir kitap olan bu eıer memleketi 
mizde bu sahada ilk olarak neıredi 
mektedir. 

ZA YI - No ihtiyat Zllbitliği ter 
his vesikamı zayi ettim. Yenisini çı 
kartacağnn. Hükmü yoktur. Bakır 
köy 10 Temmuz caddesi No 31 Be 
kir Kemııli. 

1 RADYO 
Bugünkü program· 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 gr 

mofon, 19,5 alaturka saz 20,5 gra 
mofon, 21 alaturka saz. 

BOKREŞ (394 m.) 
goletto operaıı. 

19,40 Ri-

BELGRAT (429 m.) 20,2 
balk şarkıları, 21 milli . bilgile.-, 
21,20 gramofon, 21,30 pıyano kon
seri, 22,40 keman konseri. 

ROMA (441 m.) - 21 gramofo 
21,45 Boris Godunav operaoı . 

PRAG (488 m.) - 20 ,en mü., 
ki, 21,30 gramofon konseri, 22 teı. 
musiki. 

ViYANA (517 m.) - 21 bir se 
yahat yaparsanız İ&mİnde bir op~ 
ret, 23,15 akşam konseri. 

PEŞTE (550 m.) - 20,45 Stüd 
yoda komedi, 22.45 konseri, 23,4! 
Çigan orkestrası. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20 grı 
mofon plaktan, 21 musahabe, 21,H 
hafif musiki, 23,05 Şopenden darç. 
lar. • 

BERLIN (1635 m.) - 20 lngılL 
ce dera 20,30 Danken , 21 Bres1d 
vadan ~aklen musikili koQledi, 2~ 
dans havaları. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cwrıadan maada hergün öğlede1 

sonra saat (2,30 dan 5e) kadar !, 
tanbulda Divanyolunda 118 numa 
rah hususi dairesinde dahili hasta 
lıkları muayene ve tedavi eder. Te 
lefon: lstarıbul 22398. 



BESLER 
Çikolata ve Bisküvi fabrika11 Yerli Mallar Serıiaine 
İftirak etmiftir. İıtibsallbmızın en ıon ve mükemmel 
nümunelerini burada g&eceklİDiz. Sergi mllnasebetile 
toptan fietına perakende satıılar yapılmaktadır. BESLER 

pavyonunda bir dakika tevekkuf edinir. 

Leyli ve Nehari ~ 

Kız F eyziati Lisesi 
(Arnavutköy) 

Au anıfı - bk kııım - Orta ve LiH ıınıfJan 
1 aia•toatan itibaren kayıt muameleaine 

batlanmııbr. 
Cumarteııi, Pazartesi ve Çar .. mba gtlnleri saat 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 
Telefon: Bebek 210 

~MEHMET KAZIM~ 
KOLONYASINDA o/o 20 TENZILA T 

Muhterem 111Ütterilerimin mÜeHe.eme kartı gösterdiği teveccüh ve 

alik.ıya lıir mulı:abehıl Jikrıuı olmak üzre toptan ve perakende sabtlaı -

da yibıde ytm.I tenzillt yapılmı9tır. Yerli Mallar Serıriaindeki pavyon ve 

Çemberlltaıtıdri 11 mımanlı maluamızı teırifiniz 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Alb Açıkdeniıl motörlerine yaptırılacak tente, bezi idareden 
verilmek tarlile yalnu imaliyesi pazarlığa vazedilmittir. 

Yevmü ihale 7 Apatoe 932 pazar günü saat 14 te icra edi
leceğinden i.teklllerin yüzde 7,5 teminatlarile müdiriyette bu
lunmalan. (3788) 

İat. Ziraat Mektebi Müdürlüiiinden: 
(IOOOO kilo eloııek, 16,000 saman, 6.400 arpa, 2.000 yulaf 

2.000 kepek, 4.200 nmrr, 6.400 kuru ot, 2.!SOO buğday) latan
bul Ziraat mektebi ihtiyacı için muktui bulunan yukarda mik
darlan yuıh 8 k.lem ekmek ve yem kapalı zarf uaulile 24 a- J 

ğuatoa 932 tarilıiDe möaadlf çartamba ailnü saat on bette iha
leai icra kılınmak bere münakasaya konulacağından taliplerin 1 
teniti görmek için her ırün ft ittirak için de o/o 7,5 teminat pa 
raaile birlikte ye-rmi mesldkrd. latanbul Maarif müdüriyeti bi
nasında ~ liseler mubaaebecll .. i 11e2dinde müteıekkil İatan
bul ziraat mektebi nriibayaat komisyonuna müracaatlan ve 
teklif zarfl.armm -1<Gr aaate kadar tevdii. (3670) 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanları f 
Bir ıene zarfında Derince lim•nma ırelecek malzemenin tah

m;ı ve tahliJeeinln kapalr :zarfla münakaaaıı Ankarada idare mer 
llezinde 20 Aiu•\oa 932 cumartesi ırünü aaat 15 yapılacaktır. 

Tahilit Anbra ve Haydarp&fa vesnelerinde beter liraya aa 
~ılmakh olan·tarhıameierde ya:zdıdrr. (3678) 

3911 adet bandajın kapah sarf ... taba kaydı ile münakaaaıı 
19 EytOI 1932 puarteai günü aaat IS te idare binaamda yapıla
&.akbr. 

Fazla tahllAt Ankara 'Ye Haydarp&fa v-1erinde beter lira 
ya ıatılan ıartnamelerde yazılıdır. (3853) 

Trabaoa Poıta ve telgraf Batm8dllrlllğünden: 
Yazın otomobille, kıtm araba, kamyon ve kızakla haftada üç 

sefer icraıı mqrut ve ayda 1449 lira ücretli Trabzon - Bayburt 
araıı poata müteahhitli~i 25 cariden itibaren - tatil ırünleri ha
riç - 20 gün müddetle münakaaaya çıkarılmıttır. Bedeli mutedil 
cörüllirae 13-8-932 cumarteai günü saat 16 da ihale edilecektir. 
Taliplerin ve fazla malumat almak iateyaılerin Trabzon Baımü
diriyeti münakaaa komiıyonuna müracaatlan (3659) 

Maarif Vekileti celilesinin 5-4-932 tarih ve 18676 numerolu emrile bütün mekteplere 
tamim edildiği üzre reıımi muadeleti taadik edilmlı olan mektebimizde talebe kaydına 
başlanmııtır. Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren başlanır. Nehari talebe mektebin 
huıuıi otomobil ve otobilılerile nakledilir. Her gün nat 10 dan 17 ye kader kayıt mu

amelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda poıta ile tarifname gllnderilir. Telefon 20530 

TafsıJAt başlıca seyahat acentalan 
bıanbuldakl fahri mümessili: Mti
lıendis H. ZECKSER Galıtada 
Ahen ve Münib han 5 inci kat No. l 
18 Ağııstos ilA l Eylül (dahil) nü-

Sonbahar 

munellkler sergisi -31 Ağustosa ka
dar mensucat sergisi- 28 Ağııttos 
ill 1 Eylüle kadar inşaat ev leva-

serit"İsİ ıımatı ve mevaddı ibtidaive ,.rl(isi. 

t albaası 1 

HER NEVİ 

ecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDİLİR 

Deft re ebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

7 

Adres: ANKARA Caddesi 

M.LLİYET Kitap Kısmı 
Telefon~ 24310 - 24319 - 24318 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Birinci madde - Bedeli ke§fi (11856) lira ve 17 kuruıtan 
ibaret olan Ankara - Kır9ehir yolunda 14 -r 468 ve 18 + 608 inci 
kilometreler araaındaki ıoaa tamiratı esuiyesi mukavelename ta 

rihinden itibaren 4 ay zarfında ikmal edilmek üzere ve kapalı 
zarf uaulile 1-8-932 tarihinden 25-8-932 tarihine kadar 25 gün 
müddetle münakaaaya konulmuıtur. 

İkinci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı mali
lerini iabat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil 
olmak isteyenlerin: 

A - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 890 lira vilayet 
idarei huıusiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair makbuz 
senedini veya milli bankalardan birinin teminat mektubunu ya. 

hut milli eaham mukabili Muhaaebei Husuaiyeden alınacak ilmü 
haberi ibraz etmeleri lazımdır. 

B - Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibarı mali
lerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını Vilayet Ba.t

mühendi•liğine göstererek münakaaaya dahil olabileceklerine 

dair ya bir ehliyeti fenniye vesikası almaları ve yahut ellerindeki 
vesikanın zirine şerh verdirmeleri iktiza eder. 

Bu üç 9artı tamamen haiz olmayanların münakasaya iıti
rakleri §&yanı kabul olmayacağından teklif zarfları açılmayarak 
kendilerine iade edilecektir. 

Üçüncü madde - Münakaaaya evrakı 
mahauaasına tevfikan icra edilecektir. 

keıfiye ve tenili 

Dördüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve 
ihale kanununun 10 uncu maddeıi mucibince ihzar edecekleri 
kapalı zarfı 25-8-932 pertembe günü aaat 15 e kadar Vilayet Da 
imi Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Beıinci madde - Münakasa 25-8-932 perıembe günü An
kara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Altıncı madde - Evrakı keşfiye ve projeyi glhmek veya 
daha ziyade malumat almak iateyenlerin her gün Ankara Vila-

yet Nafia Ba§mühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine 
müracaatları ilan olunur. (3841) 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve Devli haatalıklar 

tedavibaneai - Beyoilu Mulen· 
ruj yanında Zambak aokak No.41 

Dr. TAŞÇlYAN 
Zührevi ve bevli baotabldar teda

vibaneol. Eminönü, Köpriibatı Re· 
tadiye cadd~i, Hüıeyin efendi ban. 

fat. Mr. Kumandanlığı 

Sahnalma kom. ilanları 

Çengelköy askeri orta mek
tebinde mevcut 26 kalem köh
ne e§ya müzayede ıuretile aatı
lacaktır. Müzayedesi 7-8-932 
pazar günü saat 14 ten 17 ye 
kadar Tophanede Merkez Ku
mandanlığı aatm alma komis
yonunda icra kılınacaktır. Ta· 
liplerin mezkur köhne qyayı 
görmek için Çen·gelköy askeri 
orta mektebine müracaatlan ve 
müzayedeye ittirak için de mu 
ayyen vaktinde komiayonda ha 
zır bulunmalan. (3855) 

* • • 
Merkez kumandanlı ima 

merbut müesaesat ihtiyacı için 
75794 kilo ve 16528 kilo man
gal kömürü iki tartnamede pa
zarlıkla aatm alınacaktır. Pa
zarlığı 9-8-932 aalı ııünü 1&at 
14 ten 17 ye kadar Tophanede 
Merkez Kumandanlıiı 1&lmal
ma komiıyoounda İcra kılma.. 
caktır. Taliplerin tartnameleri
ni ııı>rmek için komiayone mü
racaatları ve i§tİrak için de mu 
ayyen vaktinde komiıyonda ha 
zır bulunmalan. (136) (3817) 

• • • 
Kilo 
1200 Kuru üzihn 
2500 Şeker 
1200 Gaz yağI 
1200 Sabun 

Harp akademiai ihtiyacı için 
yukanda yazılı erzaklar dört 
tartnamede pazarlıkla aatm a
lınacaktır. Pazarlığı 9-8-932 aa 
lı günü saat 14 ten 17 ye kadar 
Tophanede Merkez Kumandan 
lıtı ıatın alma komiayonunda 
icra kıhnacaktrr. Taliplerin 
§&rtnamelerinl görmek için ko
miıyona müracaatlan ve iştirak 
için de muayyen vaktinde ko
misyooda hazır bulunmaları 

(135) (3816) 

Bolu belediyesince almacak hakkı yirmi beygir kuvvet" 
bir adet motorpomp 31-7-932 den itibaren yirmi gün müd 
ve kapalı zarf uıulile münakaıaya konınutlur. Y evmü ihale 
8-932 dir. Talipler §artnameyi imza mukabilinde İstanbul 
diyesi heY.eli fenniyeıinden alabilirler. ( 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonunda 

1000 Ton Lavamarin kömürü: Kapalı zarfla münak• 
28 Ağuatoa 932 pazar günü aaat 14 te. 

70 Ton F onderikok kömürü: Açık münaka1&•1 28 A • 
toa 932 pazar günü aaat 15 te. 

Deniz Fabrikaları ihtiyacı için münaka1&ya konulan yu 
rıda yazılı kömürlerin ihaleleri hizalarmdaki gün ve saati 
yapılacağından §artnamelerini görmek iateyenlerin her güıı t 

vermeğe talip olanların da münakaaa gün ve aaatlerinde teuı' 
mektuplarile birlikte Kasımpa§ada Deniz Levaztm 
komiıyonuna müracaatları. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlıyor 

1. ci Keşide: 
t 

1 

11 Ağustos 1932 dedir. 

~üJ~t ikraıniıe 30,000 tira~ır. 
Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz. 

3 üncü kolordu ilanları 

66 dağ livasının Ezine ve Bayramiçteki kıtaatınm ihtiy 
olan •§ağıda yazılı muhtelif erzak hizalarında göaterilen tarihi -
de ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin tartnamelerini almak üze 
her gün münakaaaya ittirak edeceklerin de vaktinde muvaklı• 
teminatlari!e Ezine livaaı alım aatım komiıyonuna müracaatla 

(614) (3711 
Ezine Bayramiç lhae tarihi 

Bulgur 
Pirinç 
Sade yağı 
Un 

40,000 15,000 Kapalı zarf 22-8-932 pazart 
22,000 8,000 " " 22-8-932 " 
12,000 4,000 " " 22-8-932 " .. 

340,000 110,000 " ,, 22-8-932 " : 
152,000 " " 23-8-932 Salı -
950,000 300,000 " " 23-8-932 " ı. 
130,000 520,000 " " 23-8-932 " • 

80,000 400,000 .. .. 23-8-932 " 
20,000 S,000 Alcınl minakua 24-8-932 Ç&rflllllı' 

Kuru faıulya30,000 10,000 " " 24-8-932 " 
Börülce 12,000 3,000 " " 24-8-932 " 
Sabun 5,000 1,700 " " 24-8-932 " 
Saman 70,000 365,000 " " 24-8-932 " . . . ~ 

K. O. ve 1 inci fub kıt'alan tinde kcnkyoada lııal• •)arı- ı 
dört aylık yaf aebzeai pazarlık · (634) (3797) i 
la almacaktır. İhalesi 6/8/932 • • • 
cumartesi günü aaat 15,30 da latanbul ve Oıldidar c:ibetle-
yapılacaktır. Şartnameaini al- ri llrt'at vanüeaıesatmm bııkıt 11 

mak iateyeıılerin her ırün pazar kaplan ayn ayrı t•rtnunıelerlt 
lığa ittirak edeceklerin vakti aleni münakasa ile kalaylattırı· 
muayyeninde komiıyonumuza lacakbr. İhalesi 20-8-932 cu· 
müracaatları. (630) (3793) marteai günü aaat 14,30 da ya• 

• * • pılacaktır. Şartnameaini almalı 
Altıncı kolordu ihtiyacı.için iateyenin her gün münakaaay• 0 

yirmi ton kok kömürü pazarlık lttirak edeceklerin de vakti 
la almacaktır. İhalesi 10-8-932 muayyeninde komiıyonumuz• 
çartamba günü aaat 14,30 da müracaatlan. (613) (3710) 
yapılacaktır. Şartnamesini al· • ,,. • 
mak iateyenlerin her gün ve pa 
zarlığa ittirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatlan. 

(638) (3831) 

* * * Kolordu kıtaatı için S0,000 
kiılo un pazarlıkla ıatm alma
caktır. Pazarlığı 8 Ağuatoa 932 
pazartesi günü aaat IS le yapı
lacaktır. 
Şartnamesini almak iıtiyenle 

rin her gün öğleden evvel ko
misyona müracaatlan ve pazar 
lıia iıtirak edeceklerin temina
tı muvakkatelerile birlikte vak-

1STANBUL 
DENİZ 
KUMANDANLICINDAN: 

Gölcük Deniz fabrikalan U. 
Md. ait Gonca vapurunun tami 
ri 8 Ağuıtoa 932 tarihine müaa 
dil pazartesi günü saat 14 le. 
Yukarıda yazılı vapurun biza
ımda ııöaterilen gün ve saatte 
kapalı zarf uıulü ile münakaaa 

ıı icra olunacağından t•rlname 
ıini görmek isteyenlerin her 
gün ve tamiratı yapmak isteyen 

!erin de münakasa gün ve aaa
tinde Kasnnpaşada İstanbul De 
niz Kumandanlığında teşekkül 
eden komiayon.a lüzumu müra
caatları 

55781 kilo aığır eti 28-8-932 
pazar günü saat 7 de Teminat 
837 lira. 

Dörtyoldaki kıtaat için muk 
tazi ıığır eti kapalı zarf uaulile 
hizasında gösterilen gün ve aa· 
atte ihalesi yapılacaktır. Şart• 
namesini almak isteyenlerin İs• 
tanbul, Ankara, Adana, Dört• 
yol aatmalma komisyonların• 
ve münakasaya i~tirak edecek· 
!erin de teklif mektup ve temi· 
natlarile Dörtyolda satınalıruı 
komisyonuna müracaatları. 

(618) (3709) 

BONO~ 
\1übadil ve gayri milbadil ve 
har.ine bonolan ve sair senıdatı 

resmive tlzerine her surttte mu 
amelı vapar füiıkpazar, Maksudiye 
han No 3~ Ugurlu zade '\1.DER\'IŞ 

lıtanbul ikinci icra memurluğun-
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mükarrer Sarı 
Çubuk, bakrr boru, espiral laatik bo 
ru 8-8-932 tarihine müaadif pazart• 
ıi günü ıaat 12-)4 de Galata perıeıtı 
be pazarı 22 No. lu depo önünde a· 
çık arttırma ile satılacağından talip 
olanların yevmü mezluirda 932-948 
doaya numarıumı biıınilen mahallin• 
de huır bulunacak memura mürtı'" 
caatları ili.n olunur • _,,,, 

········MrLLlYET.MATBAA.Sı 


