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Bir tasfiye kararı 
0 arif esinde 
~~k Seker Şirketi meclisi idaresi, 
t~1~rlan. haziran nihayetlerinde 
&Q fçt~de hır içtimaa davet etmiştir. 
tihj Şi 1rnadan maksat herkesin bildiği 
llıak, ~et hakkında tasfiye kararı al
~ Şirkette hf esi olan hususi eş
~t ~ alakalarını kesmek sonra ·e 
\tliıı abrikasını idare etın:m için hükô~ 
liıe f ·~ ~smi bazı miiessesatın iştira-

\] tnı bır Şirket vücuda getirmektir. 
~ 1 §ak §eker fabrikası tesis edilirken 
~td~§ebbüse Uşaklılar önayak olmuş
~e:; n.~kumet de bu teşebbüse m~
daııa ; gostermiştir. Fakat şirketın 
~ t a langıcrnda hesaplar çok yan
~ Uttılmuştur. Böyle bir fabrikanın 
~iJ .. te idamesi için e.n aşağı dört beş 
~on ı· ~lığ ıra sermayeye ihtiyaç bulun-

~ iu .halde dört beş yüz bin lira ile 
-.ı~ Şın ha, · ğ' d'I ."'iU ~a çıkarılabılece ı zanne ı · 
~liıı;· .Bir kısım Uşak ahalisinin ev
l(ta ekı mangallannı, minderlerini 
Olar:k bedelini şeker şirketine hisse 
ft4aka kaydedecek kadar gösterdiği 
~Si l'lıkla toplanan paralar ,.e Sa 
'ttııı "e Maadin Bankasının koyduğu 
~t ıtı~~e ,.e hükumetin hissesi yekunu 
~ide { 0n iki yüz bin Jirayı bilduğu 
lj oı U Paranın da şirketi idareye kfı 
'an llladığı sonradan anlaşılmı_ş, Sa· 
,e;e Maadin Bankası vasıtasile hü
~İlta Çe Yenj sermayeler ilave edilmiş, 
~;et dört beş sene zarfında Uşak 
\a, d~abrikası dört yüz küsur bini hal 
~t t 0rt buçuk milyonu da hükumete 
'qk ~illi müessesatı maliyeye ait ol
'tıe h te.re beş milyon liralık bir mües-

l)· aJıne gelmiştir. 
ltıi 1iftt taraftan şeker fabrikasının 
~ ta~d~ lazım olan sermaye miktarı· 
~ ltıijlllın noktasından gösterilen hata 
•t d esse.senin idaresine ait cihetler 
ıt e tab·· . 
tı!a\ ~ı olarak vukua gelmiştır. Bu 
;~ bı:eticesi olarak bir Uyon iki 
"~k Uta sermaye m: Kuru muş-oıa 

Kazanç vergisi 
ve doktorlar 

Bugiln milhim bir 
içtima yapılıyor 

Etibba muhadenet cemiyeti 
umumi heyeti bugün fevkalade 
olarak toplanacaktır. Çok hara
retli olacağı tahmin edilen bu 
içtimada doktorların kazanç ver
gisine verginin tahsili Usullerine 
olan itırazları görüşülecek, ala
kadar vekaletlere müracaat edil· 
mesi hakkında bir karar verile· 
cektir. 

Malum olduğu üzere doktor
lardan kazanç vergisi bundan 
sonra muayene safi varidatının 
yarısı ile ikametgah safi varida· 
tının dörtte biri ve eğer sayfi
yeye gidiyorsa ayrıca sayfiye 
safi varidatının dörtt.e biri nis
petinde alınacaktır. 

Bir çok doktorlar buna iti
raz ederek verginin çokluğun
dan şikayet etmektedirl~r. 

Bu mesele hakkında doktor 
Niyazi ismet bey demiştir ki: 

- Yeni usul bir cok nokta
lardan doktorların aleyhinedir. 
M~selA şehrin tenha bir semtin
de yirmi lira kira ile bir evde 
oturan mütekait bir doktor evi
nin bir odasını muayenehane 
ittihaz ederek doktorluk yapmak 
istese senede 180-200 lira vergi 
vermeğe mecburdur • 

Bırdenbire rahatsızlaşan bir 
hastaya evvela muayenehanesin
<le veya ikamel,2'ahmcİa otl,U.@.. 
semt doktorları bakir1ar, bilA· 

Yağmur ve kar 
Her tarafta şiddetli 
yağmurlar yağıyor 

Ankara, 12 (A.A.)- Cenubi 
Anadolu müstesna olmak üzere 
bütün Türkiyede yağmurlar baş
lamıştır. Fakat bu anda kuvvetli 
yağmur sahası orta Anadoludur. 
Bu sahada şimdiye kadar Kay
seriye 27, Konyaya 16, Aksa· 
raya 19, Çoruma 20, Karamana 
J 5, Ayaşa 19, Haymanaya 48 
milimetre yağmur düşmüştür. 

Bitlis ve Karakösede kar 
vardır. 

Muhafız gilcil 
Athlar ve bisikletçiler seya· 

hatlerine devam ediyorlar 

Erzurum, 12 (Vakıt)- Muha
fız gücü bisikletçileri dün Ho
rasana varmışlar, bugünde Sa-
rıkamışa hareket etmişlerdir. 

Çorlu, 12 (Vakıt) .. - Muhafız 
gücü atlıları akşam buraya gel
diler. Yarın Babaeski ye gide
ceklerdir. 

Meclis reisimiz 
geliyor 

Meclis reisimiz Kazım Pş. Hz. 
bugun öğle treni ile Ankaradan 
hareket edecek ve yarın tehri
mize geleceklerdir. Meclis reisi
miz burada bir kaç gün kaldık· 
tan sonra Ankaraya hareket 
edeceklerdir. 

Ankara at yarışları 
Ankara, 12 (Telefon)- Ha

vawn yairoudu olmasına rağ
men at yarışlarının sonuncusuna 
bugün muvaffakıyetle devam 

Galatasaray Ayntraht 
takımını 2- 1 yendi 

Şilt maçlarında Vefa ile Beşiktaş berabere 
kaldılar. Istanbulspor Anadoluyu, 

Fener Süleymaniyeyl yendi 
ikinci takunlarda Fenerbahçe şampiyonluğu kazandı 

. - t 
11 

' ' 

Stadyom 'dün, mevsimin artık geç- :Aytrahtın mutavassıt liuvvette bir 
mesine hatta bitmesine rağmen çok Alman takımı olduğunu yazmıştık. 

heyecanlı futbol maçlarına sahne ol- Beynelmilel temaslarda hiç ismi geç. 
du. Hem kendi aramızda hem de bir miyen ve genç Alman amatörlerinden 
ecnebi takımına karşı.. mürekkep olan bu takım dün galebeyi 

Ayntraht isimli bir Alman takımı- \'erirken İstanbul şampiyonunu bir 
run şehrimizde bulunduğu malum. Iş- hayli uğraştırdı. Bundan evel Beog
te bu takım dün Galatasarayla karşı- radski gibi, Olimpiyakos gibi tanın· 

laştı. Ve sarı kırmızılılar muvaffakı- mış takımları yenen Galatasaray dün 
yetli bir oyun oynıyamadıkları halde galibiyetinde bir kazanç olmıyan fakat 
maçr (1 -2) kazandılar. mağliibiyetinde büyük bir ademi mu· 

Bundan evel de ikinci taımlar şam- vaff akıyet manasını taşıyan Alman 
piyonası neticelenmişti ve şilt maçları takımı karşısında me\·simin en fena 
oynanmıştı. !<'nlCal-Uız sırayı bozarak oyunlanndan birini oynadı. 
evvel! ecnebi takımla yapılan teması Evvela takımın müdafaası zayıftı. 

anlatalım: (Lutlcn sayıfayı çcl'iriniz) ~l~ıı §eker fazrika ınrn (930) senesi 
~'°ll.tç<>sunda (1,137,000)lira müterakim 

'l'i bulunduğu tesbit olunmuştur. 
'lQiı1 ~.~et kanunu mucebince sermaye
~n~r ?rtte üçü zayolan bir şirl<et ya 
t'-1 ho ıh olur yahut şirket meclisi ida 
ter, Yle bir şirketi tasfiyeye se\·ke-

hare mütehassıs doktorlara inti
kal eder. 

Vergi bu şekilde alınacak 
olursa doktorların mübalegasız 

yüzde 70 i muayene hanelerini 
kapamak mecbt.ariyetinde kala
caklardır. Bu haJ doktor.arı ala· 
kadar ettiği kadar sıhhatlarını 

düşünen hastaları da o derece 
alakadar eder. 

edildi. 
r--=~~~~~--=~~~~~~ ................ Mekiei>·······M·ü-sa·m·0r-ıii·e·r1······-...... . 

Kızıılcık 
1 lşıe U 
~i id §ak şeker fabrikası şirketi mec 
~ ~r~i de tiearet kanunundaki bu 
>~e 18hnat ederek müesseseyi tasfi-
&usevketnıek kararındadır. 

Piyango t~ ıa:u.nıa beraber bu tarzda verile
~ f 1Ye kararına alakadarlar bi
~e ~ itiraz edebilirler. Çünkü bir 
~llıı 8fiYeye esas tutulan (930) bilan Keşide dUn bitti 
~lhuıı bir kısım zarar maddeleri mü · b 
~;alıdır. Çünkü bu maddeleri irae Tayyare pıyangosunun eşinci 

ları 
uri Beyin 
ilde nefis 
bugün 

Sütunlann 

21ncl 

MUelllflnln bu y 
size fevkallde, edil bir 
haz ve heyecan verecek 

~~ .1'akanı1ar kat'i surette zarar ola- keşidesi dün bitirilmiştir. Büyük 
~ kıl abakkuk etmediği halde bilanço- ikramiyeler evvelki gün tama
~~t l' \'t zarar hesabına ithal olun· men çekilmişti. Dün beş bin lira 
~il ı~r ki bunların yekunu iki üç yüz 5353 numaraya çıkmıştır. Dört 
>ı ltıııt~Yr bulur. Ilu itibar ile tasfiye- tane üçer bin lira 1998, 22965, 
~ ~t;ıp addedilen zarar miktarı had· 33457, 43014 numaralı biletlere 
~laıt nda kanuni derecesini bulmuş de isabet etmiıtir. Dlin çekilen 700 
~- )·~ıc Fazla olarak bu zararla- numara saraya konmuı bir liste 1 huı <ınu hakikaten kanuni had-
~ m:uş ~~ bile yine mutl~ -=h=a~·=~=d=e~~~"==y=ı=&=m=ı=z=d=a=du~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ıı~ur etın feshi Hizım gelmez. 

it ~Y Ticaret kanunu mucebince 
~tıııa;t ?'ahkeme bir şirketin zaran 
~nın dörtte üçüne baliğ olması

~ fesih en istikbalini tehlikeli görmez.. 
~ bu kararını Yermiyebilir. Nite-
~~ nokta nazarı dikkate alınar:.k 
~ıııı:eker şirketi hakkında verilme!c 
e ıııu~ tasfiye karan için mahkem"C
~ Şll k caat edilmemiştir. 
> ~ adar var ki bugünkü vaziyette 
~lııı ~ker fabrikası şirketinin tasfi· 
~ ~lll Ukukan değil, fakat idareten 
~· ljll~, .ıtıuhik gö teren bir cihet var 
~ ı~ hı cıhet de bugün beş milyon lf. 
~lıı\ttın~ sermayeyi temsil eden şeker 
~~Qtıı e hisse veya alacak şeklinde 
~~'ree~ Ve mUessesatı maliyet Tes

~\ ltıfl alt sermaye yekQnu dört bu
~ ha1ktonu bulmakta, buna muka
~ tt ttl: ~it hisselerin mlktan anrak 
'ıııakt. hın kUS'Ur liradan ibaret bu

( ~dır. Binaenaleyh hUkQmet 
h tarafı 2 inci ~ıyıfada ) 

.AtıluHet .AaHC 

l 
1 ~ , ~I 11,n 

ı · 

- Yahu, uyuyormusun birader yanıyorsun, bu hal ne ? 
- Ne olacak, karam misaflrllle gitti, kendime kahvealtı 

haz1rhrorum ı 

Diln Istanbul llseslle, Çamlıca ve Hilal 
mekteplerinde talebemiz veda müsa

mereleri verdiler 
Dün İstanbul erkek lisesinde, Çamlıca kız orta ve Aksarayda 

Hilal mektebinde talebe tarafından birer müsamere verilmiıtir. 
İstanbul lisesin-

deki veda mü· 
sameresini son 
sınıf t a l e b e si 
vermiştir. 

Müsamereye iı· 
tiklal marşile 
başlanmış ve bü· 
tün numaralar 
büyük muvaffa· 

kıyetle bitirilmiş· 
tir. En çok mu· 
vaffak olan nu• 
maralardan biri 
de zeybek ra• 
kısları olmuştur, 

Mektebin kü
çük talebeleri ta

f stanbul füesi miisamere~inde zeybek dansını mul'affakıyctle 

rafından yapılan numaralarda çok 
mükemmeldi. 

(Çapanoğlu) isminde bir per
delik komedi de gençlik çok 
muvaffakıyetle temsil edilmiştir. 

Çamhca kız mektebinde 
Çamlıca kız orta mektebinde 

ki müsamere ders senesinin sonu 
münasebetile verilmiştir. 

istiklal marşile başlıyan mü-
samerenin çok zengin bir prog
ramı vardı. "Meraki H.,, ve 11Kır 
eğlence.si., isimli piyesten başka 
köylü ve zeybek ve diğer bazı 
danslar yapılmışlar, monoloğlar 

söylenilmiş, talebe tarafından 
muhtelif musiki parçaları çalm
mıştır • 

oynıyan gençlerimiz 

Müsamerenin sonunda mekte
bin bu seneki mezunları tarafın· 
dan beste ve güftesi kendilerine 
ait veda marşı okunmuş, alkış
lar la karşılanmıştır. 

Cidden güzel ve muvaffak 
olan bu müsamereden sonra 
mektep talebesi tarafından hazır
lanan büfeden davetlilere ikram 
edılmiştir. 

Çamlıca kız orta mektebinin 
husu,iyetlerinden biri nihari ta· 
lebesinin gayet az ve talebesinin 
hemen hemen hepsinin leyli ol
masıdır. Bundan dolayı teessüs 
eden aile havası içinde yüksek 
sınıfların yuvalarına pek deria 

_(Lutf en sayıfayı çeviriniz), 
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Atlna meb'usaP !! 
llslnde bir hagp-

Sakat olan Burhanın yerinde Nki mll·'ır~'\in 11 inci dakikasında )lehmedln :ıt Aptillkadlr Kemali 
"afi Mehmet Nuit, Mitahn :rerinde t:tı kornerden a-iiul bir gol yaptı. 
Muammer Oflluyorda. Sat içe de Hr-ı lkraber!lji lıııım.in etmiştik. Bir sa Kitap yazacak, satacak, 
ftment konmuştu. ~laamafih ikinci yı daha ),.pAJ,i~ galebeyi de eldl' zengin olacaknH' 1 
denecle taknnm bu en fazla abayan•ed~ektik. J<'al.at mütekabil hücumlar Suriyeden gelen haberlerden 
taraflannı Aaunla, Hliseylnle ve Ce· içinde bu vaz.iyet devrenin neticesine mahut AptDlkadir Kemalinin 
Wle detiftirmek mecburiyeti hasıl ol- dört dakika kalıncaya kadar devam et sefil ve ıerseriyane bir hayat 
da. Ondan !IOnra ikinci devrede birazıti. Nihayet dördüncü dakikada gali-
daha canh oynıyarak iki gol atabildi. biyel golünü şu suretle kazandık: geçirdiği anlaıılmaktadır. AptDl-

M .. baka dört bin seyirci önUn~e

1 
Celftl yalnız başına topla kaleye kadir Kemali Antalyada gençlik 

yapıldı. Takımlar alkışlar arasında inerken Alman mücıari eJiJe tuttu. Du tarafından layık olc!ıı~u gibi, laf• 
sahaya çrktılar. Alman oyuncular ye- ımretle bir penaltı çektik ve Necdet larla karşılandıktan ıonra sefil 
til - beyu bizim Vefanın formasını güzel bir vuruşla ikinci galibiyet go- ve çok periıan bir vaziyete dOı· 
giyiyorlar. Takım kUçUk vücutlu genç Jiiın üzü kazandırdı. Oyun bu netice He mllt, ve Antalyada banoamıya· 
oyunculardan mürekkep. Hakem Re- bitti. 
fik 0.man Bey. Yarın ayni takımFenerbahçe ile kar cağını anladığından yaya olarak 

Mutat merasimden sonra maça an- şılaşacaktır. Fenerin daha iyi bir :ıe- Halebe gitmittir. 

Bir tasfiyekararı 
arifesinde 

[ Başmakalemizden mabut ] 
te resmi müesseeat namına hareket 
eden sermaye Sahiplerinin şirketi ta~ 
fiye ederek ve ancak onda bir nisbe
tlnde olan hll8usi alakalan keserek bu 
müesseseyi tamamen resmi bir idare 
haline getirmek istemeleri şirketin is
tikbali noktasından da hayırlı olabilir. 
Bu mUlahazadan <lolayı bugün U~ak 
şeker fabrikası hakkında yapılmak is
tenilen tasfiyeye hukuki bir zaruret
ten ziyade idari bir vasıta olarak bak
mak tabiidir. c&k saat altıyı yirmi geçe başlan:ı.bil- tice almasına intizar edebiliriz. Halepte ilk it olarak yOzel-

di. Bir iki mütekabil akından sonra Kendi aramızdaki liliklerle temasa geçen Kemali Demek istiyoruz ki Uşak şeker fab-. · ı rikasının tasfiyesine mutlaka idareten Galatasaray hAkimıyetı ele aldı. lk l orada bir kitap neıretmittir. 
i · d A maıa ar lüzum varsa buna mani olmak doğru on bet dakika çın e lman kaleci .. Y . Fakat bu kitap ilmit ettim ka· 

Necdetin iki sıkı şütünü yerinde plon- Bu musaba~ad~n e\·el şıld maçla- o· değildir. Fakat böyle bir tasfiye kara. 
jonlarla atlatabildi. Bir hücumda da rına devam edılmış ve Uç karşılaşma dar bDyük bir rağbet görmemiı rı verilirken şirkette hissesi olan hu
Mehmet yakın mesafeden topu avuta pılmıştır. llk maç.ta ~stanbulspor A- hatta kitaptan Antakya ve İa· sus! fertlerin haklarını imkan derece-
attı. nadoluyu O -4, ıkincıde Fenerbahçe kenderonda bi,. tek nuıba bile sinde tatmin etmek de lazım gelir. 

Galatasaray bu suretle sayı kaçırır ~~leymaniyeyi O ~7 yenmişlerdir. Her ıatılmamıştır. Hatırımızda kaldığına göre Uşak 
ken, her ademi muvaffakıyetimiz Al· ı~~ maç~. da galıp.ler, ~yı fark.ının Maamafi AbdOlkadir Kem alt şeker fabrikasının tasfiyesi geçen sene 
man takımına yeni bir azim ve canlılık gosterdıfı adet faıkiyeta derecesınde Büyük Millet Meclisinde mevzuubahis 

h• k" ı d kitaplarının ragbet g6recegv ine 
veriyor.. lşte Ayntraht bu hücumla· a ım o:namış ar ır. . oldufu zaman efrada alt hisselerin 
nndan birinde müdafaamızın hatası Son şıld maçını Beşıktaşla Vefa hali inanmaktadır. Ve bqka ki· ytizde eUlsi verilebileceğini sabık lktı-
yilzttnden 801 içinin ayağile müsabaka yapmıştır. Her iki takım da çok sıkı taplar daha hazırlamaktadır. sat vekili Şakir Bey söylemişti. Bili· 
nın ilk sayısını yaptı. ve 0 nisbette güzel bir oyun oynamış. Bunlar "Ben ve onlar,, , "A· hare Uşak şeker fabrikasının vaziyeti 

Devre bu suretle bitmişti. ikinci tar, seyircilere pek heyecanlı dakika- na vatanı neden terkettiml,, , hakkında bizim aldığımız maltlmat bu 
devrede Galatasaray takımını yukarda tar yaşatmışlar fakat galibiyeti kendi "Suriyeyi nasıl buldum,,, "Tür- tarzda bir hareketin kat'iyen adilane 
ipret ettlffmlz şekilde düzelttiğini gö- taraflarına çekecek sayıyı bir türlü ya kiyedeki hayatım,, ilimlerini ta· olmadıktan başka memlekette husu.si 
rilyoruL Maamafih oyun yine bozuk- pamamışlardır. K tasarruf itiyadını imha edecek bir R1U· 

B marlardan evel Fenerbahre \'\! tıyacakmıtl emali bu kitaplarla tu Hatta vakit ilerledikçe lstanb:ıl u 3 3 amele olacağı kanaatini vermiştir. 
,.;..piyonu yorgunluk alıiimi göster:ni Beşik.taş ikinci takımları ikinci küme çok para kazanacağını Umit et- Mademki bugün Uşak şeker fabri-
yor defil.. şampıyonasııun ~n maçın~ yap~ışlar- mekte olmasına mukabil bunlara kasının istikbalinde görünür bir tehli-

Fakat hücum hattının bugün en c:v dır. Tarafeyn b~rer sayı ıle müsaba- gene ancak kendisi gibilerden baı ke mevcut değildir. Nitekim bir taraf 
nl ve muvaffak oyuncll8u Necdet dev kayı berabere bıtirmişlerse de Kadı- kalan rağbet etmemektedir. Bil· tan tasfiye meseleleri görüşülürken 
-=============== köyünde yapılan ilk maçta Fener Be hassa Aotakye ve iıkenderonda diğer taraftan şeker fabrikasının ya

hir merbutiyetle bağlı oldukları şiktaşı yenmiş olduğu için, hu netice fr nında yeniden şirkete mülhak bir is-
kolayhkla farkediliyordu. üzerine sarı lacivertliler ikinci takım derin bir ne etle karşılanmak- pirto fabrikası vücuda getirilmektedir. 

ilk ıınıflan yavaf, yavaı kal- ~mpiyo~luğunu kazanmışlardır. 1'eb tadır. Böyle bir vaziyette evlerindeki yat.ak-
d ld x... • d I t rık ederız. ld 1 m •ıP ıçın mevcu u ya naz or a ltalya lskrlm federasyonunun Bir am karar1 lannı, yorganlarını, maşa arını ve 
mektep ıınıflanna münhasır ka- bir kararı Kastamonu, 11 (A.A) - Ağır mangallannı satarak Uşak şeker fab-
lan bu mektebin teşkilatının tev- Roma: ı 1 (A.A) - Milli ital· ceza mahkemesi, k6ylilaU Huanı rikasına hissedar ~ydedilmiş olan bi~ 
ıii Uizumunu kuvvetle hissedil- ya iıkrim federasyonu, Avrupa öldüren inebolunun Kızılcaelma terce zavallıların dort beş senedenben 

kt d. AJik d ı •t • k · · nl v • · v· k- ü d Ah d" 'd onpara getinniyen hisselerini yüzde el me e ır. a ar ar, veıaı ıs rım ıampıyo ugu ıçın ıya- oy n en ~~ ı ı am ceca11na liye indirmek ne dereceye kadar insaf 
llzumu kadar bulunduğundan bu nada yapdan müsaba~aler esna- mabk6m etmiştır. madelet fikri ile telif olunabilir? 
tevıi itinin kadroya birka,. mu- s.ında. zuhur .ed~~ h~dı~el.er ~ze-

T t ı k ı Manlsada eekı-e mUcadelesl Mademki şirketin ve fabrikanın is-
alli "JA il il kU 1 b'I rıne ı a yan 11 ıramcı erının lf&n T •• 

.. ~ ı veı. e m. m n o a ı e- ahire kadar beynelmilel .. mpi· Manisa, 11 (µ) - Kulua, tikbalinde görünür bir tehlike mevcut 
cegı kanaatındedırler. yontuk mtııabakasının da İtalya• Sargon -lıavaliainde inkişaf eden olmadtiJaa göre yarın ennayedara 

M. Venlzelosla, tfljffl.::" 
arasında aıer 

teati edil b'f//I 
Atina 11 - Meclisi 111~ 

da matbuat liyibai k BM' 
sinin müzakeresi esnaııııd•,.-. 
veki M. Venizelos ile .Te, 
perverler fırkası lideri~ 
Başvekil Kafandaris ~ 
bazı ağır sözler teati ed~,__. 
Hidise üzerine M. '/ e...,,...ıır 
fırka liderlerinden milrek:~"~ ' 
haysiyet divanının t~ ~ 
mes'uliyeti abllkiyenin .,il ~ 
tarafından tayinini teklf, ;,;I'.,. 
ve bu teklif kabul edil~u11 
Y almz H. fırkaaı lideri ~ 
şahıiyeden dolayı divan• İP"' 
etmiyeceğini beyan etmiftİ'~ 

M. Venizelos, bir fırka. J 
ve Başvekil olmak itibı~ -
Kafandariae bir tokat at~ 
yahut onu doelloya davet I 
mevkiinde olmadığını befl' 
lemiıtir. 

Kadık_ö_y_v_a_p_u .. r~ls_k_e_I_•....,,, 

yeni bir sa•t .,ti. 
Küprü ve Haydarpat•. ., 

iskelelerine birer otomatik~ 
konulmuıtur. Bu saatler ~ 
lara vapurların hareket ~ 
rini sabit bir tekilde göıtetll"'" 
tedir. ~ 

Kuponsuz 
Piyankomuı 
Tertip ettiğimiz bu çok-~ 

lay piyangomuza ait nuaı .. • 
tarın neşri hitam bulm°'&t" 

Önümüzdeki haf~ iç~ 
kur'a çekilecek ve~ 
talihli karilerimiz illn eclM 
ccktir. Topladığınız num~ 
lllrı b41'r"Y""•· 

Hl,.I mektebinde d l k . çekirgelerin yl'bde 90 ı itllf edil- yiibelr bir tam menfaatler temhrecte 
Aksarayda. Hilll mekteb. i ıon tı"ar. Fyaepdıemraassyıonna buarahruı•~etarmblfı·r· V 1 d bil d k cektir, Bunun için şirket bir taraftan ~~~~~~~~~~~ 
f t l b t f d b Ü ... mittir. i Ayet a • in e çe ir- f eshedilmekle beraber diler taraftan dal etten değil midir? JI 

11nı a e eıı ara ın an ır m • tebliğ neşretmiştir. relerin mazarrata refedilmiştir. reni bir şirket teşkil edilerek fabrika Yok eğer şirketin istikbali ~ 
amere verilmittir. Bu müsa- Avrupa tUy sıklet '8tnplyonlutu d 1 idame ve hatta tevsi edilecektir. Bu ten tehlikeli ise ve bu tehlike /. 

d n.... "d" · B ı 11 (A A) A Ha-ratla mUca e e ~ mera •e a m~meresı ı • ıs- arce on, · - vru· Kasta;;.nu, 11 (A.A) _ Mer· takdirde fabrikanın istikbalde temin dikkate alınarak bugün tasfbw 4 

tiklll marıile baıJandı. Bundan pa tüy sıklet bokı ıampiyonluğ'u edecefi yiiksek menafle göre bir gün mek kararı verilmek is /. 
aollra 11habra çiçekleri,, "feda- mDsabakaıı burada ispanya pm• kez Kastamonu ve Daday kaza· ıtrketten fesih dolayısile açığa çıkarı- ise tasfiyeden sonra. yeni .,ıt ,l 
lr.lr melek,,"bea hauetleri.,ismin- piyonu Katalonyalı Cironea ile ıında meyve ağaçlarma anz olan laeak olan hissedarlann bu müstakbel ket teşkil etmek şımdiye ,., 
deki piyesler muvaffakiyetle oy- ita)yan pmpiyonu Tomanyini iponomet haıeruile mOcadeleye menafie tekabül edecek ya bir tazmi- bu fabrikayı teJJls n id 11""t1 
nandı. Hele mini minilerin zeybek erasında yapılmııtar. Mllsabaka baılanmıştır. nat ile karşılaşmaları, yahut bir intifa yapılan zararlara ~eniden rral#', 

1 S ravnt olarak tertip edilmiştir. hissesi almalan makul değil midir? ili vesinden başka bir teY det11.,_l 
rabmda g6sterdikleri maharet 1 I inci ravntta Cirones hasmına aavi ıerait altında devam eder· Şayet böyle bir tazminat veya intifa takdirde tasfiyeden sonra yeni ~ 
davetliler ilzerinde çok iyi bir karşı g5sterdiği faikiyetle galip ken bundan ıonra Cironeı fai- hiuesl vermek mUmkUn değilse hiç ket teşkil etmek affedi~emes bit 
tesir bırakmııtr. Bir çok defa ilin edilmittir. kiyetini gattermİf Ye mO..bakayı olmama kendi hfSHf iştiraklerinin tas irtikip etmek değil midır? ~ 
telcr., ettirildi. Altmcı ravnda kadar mac mD· ı kaz:1nmıstır. fiye neticesinde aynen iadesi icabı a- Jt,1.,..,,, J 1( 
VAKiT ın Tefrikası : 1 Memur biraz evel uzun bir tel- lurdu ki bir lokma yemek yedire- yine bir teY çıkacak, üzüleceiim... Köylü uzun boylu, ıiy•S~ 

lb 
ıraf teridi okumuı, sonra dıpn mezler, hindiye ceviz yutturur Derdi. rek ıakallı bir adamdı. "-

zdcll• çıkarak lila Tahir aia ile konut- ıibi zorla aizını açarak sntlağına Kocuile beraber iki seneden- pelerin teklinde omuzlar!-~ 
Ilı muttu. Bu iki vak'a arasında aca· ıüt, . yum~ dökerlerdi. M~te- beri Anadoluda ıezen ortanca kızı ~ıf bir pembe y~rıan, b~ır r. 

Dalı 
ba bir münasebet yok muydu? madıyen bır yanına yatmakta ınat nihayet lıtanbula dönüyordu. bır bakraç, koltugunun altJJJW"'" 

arı lala ağır ağır Nadide !'fa~~ın ettiği için vücudunda ıöz ıöz yara Allah onun bir ıece evel yüzü· çülc bir ye~il .. ç~~.~ vard1o r"'~ 
yanına ıeldi, lif olıun dıye Bu lar açılırdı. nün süldüfünü ıörmüt: "Sen mi- cukların buyuiu ~~~k i ~ 

YAZAN 
tren neye bu kadar gecikti ki aca- Bu hastalık Pqanın ölümüne ıin ıevinen? Al ıana bakalım,, ıırtına al~ııtı. .. B~~k yed~ 
ba hanımefendi?,, Diye aordu. kadar ıürmUıtü. Fakat o gözünü Diye bu ak.iliği çıkarmııtı. nnda ~avı bqortulu, sarı~ 

~ E -• A T N U ~ 1 Nadide hanım fena halde titiz- kapayınca batıız kalan konak bir· H f d" . a-- ablak bır kızdı; furgonun 
V' ~ 1 • • amme en ı ••~yona evve- daki .. ··ncü mevki vagonuJI 

-1 - e,tı: denbire kantmıf, Nadıde hanım li yalnız torunlarile ıelmitti. öte 1 .u~u .. d 1• 1 b" ..,.111.~ 
(AdapDazan) poatası o IÜD iki - Merak edecek ne var alık? kocasının rahat döıeiile beraber kiler yolculan evde bekliyecekler- re en o1nun . 1~ tebatdı 1

1r.__ıc1J..:f 
B' • t nJ • akf d r "t k d" h tai d kaJd · - ımaı an ar a 1 Kal 

buçuk ~ r~tar yapmıdfb. B fiı~ı~ .. ~~ -~nn v .~n .;. ıe ıpkıııb· "en ı basta yla mı a .. b~~- d.i. Fakatdpoıtanlın gdecib~eaiik~ze- ilin bardağını bulun, diye 
Pendık ıatuyonun a, olu- ı ı ıoru mut ıey mı· ıye çı f · ga mec ur o mut ve o gun uıun nne aonra an on ar a ırer ıter d I 

dan ıelecek ortanca kızını bekli- Ara11ra oyunlarını bırakıp ay- bir kere bile butalanıp yatmam•t- aokaia dökülmiiflerdi. Büyük kı· yor v~· b. d d .. d,~ 
yen Nadide Hanım büyük bir me- ni ıuali sormağa gelen çocukları b. zı Dürdane kocuı Şakir Beyle be- ..uzın ır ~a en . u ~ ~ 
rak içinde idi. da böyle tersliyordu. Şimdi altmıtmı ıeçmiı olmuı· raber iıtuyonun büfeıinde oturu- kıyor .~kunne~ıl~~ ~eı~ıİ ~sJll"uJ 

Çocuk ajrııı çeker gibi ellerile Nadide hanım ııkı zamanlarda na rajmen ıınm ıibi bir vücudu yor, Seniye dayııımn kolunda kar dm ı:'iw İ~tı ~~ın ~ oy ~ r 
hafif hafif kasıklarına basarak k~ndi~i bir kaptan gibi nikbin vardı. Eski hutalıimdan, çocuk- tıki tarlada ıeziyordu. ~d ~ u dnı aye av /,. 
mütemadiyen dolqıyor, aruıra goıterır, etrafında korkanlar. olur· larına kartı bir nevi delilik derece Ölüm, düiün, yanıın, ıöç gi ar v _iırk ı . . -~ 
yere çömelerek yüzünü trenin ge· ıa kızardı. Bu, onun ceaaretınden · ka bu aktan L--ka b. bi fevkalide hir sebep olmadıkça - .uz es se1tnı.. ~~ 

d v'J b"IAki k k kak h• llne ÇI n mer U9f ır b " Anasının lec:eii tarafa çeviriyordu. Akıam egı , 1 a ı ço or ve ve ım . • • • odasından çıkmıyan "Nevnihal,. ne agmrsın .• 
yaklqmıftı. K&rfı tepelerde uçu- li olmasından ileri geliyordu. F e- kz kjlmamııtı. • ~ı ıı~ı onla! da kalfanın bile omzunda yetil yün üç ay daha duraymıt adalll ~ 
fail hafif bulutlan hazan lokomo- na bir ıüphe, yalnız kendi kafa· oca anmn peıın e ~~tem~dıy~~ atkııı, elinde telDliyeaile uzaktan salt ıeı çıka~f·· k clat "" 
tif dumanı aanarak yerinden kal· 11nda kapalı kaldıiı müddetçe o ~be~e ıezerler, ban ıelır bın alır afır ıeldiii ıörülüyordu. lıtuyon b~gun ° a ti'/ 
löyar, zaman zaman ku.laiına hiç kadar tehlikeli bir teY deiildi fa- gıderdı. Nihayet günq batarken iıtu- ve ~.nsızd\ kİ vdgonf: ~.J 
yoldan düdük sesleri gehyordu. kat baıkalarına ıeçti mi derhal Tren yolcululd~ pek oka· yon memuru "tren ıeliyor., müjde- t~~ t~ ~btia k.~'t~l rin -, 

lıtuyon memuru merak edile- onun gözünde maddi bir hakikat dar merak ~~ezdı. Ne 0~ ayak ıini verdi. Nadide hanım o vakit kıtının 1 oy u e ~ 
cek bir teY olmadığını ıöylemiıti. teklini alır, çok kere bu paniiin lan karada ıdı. Fakat denızde ol· birdenbire kendini bıraktı, korku- topl-?dı. • dadl 
Fabt ne malam! Bu adam eaki bir kendi icadı oldujunu bilmesine dukl~ ~ece ~baha kadar u~: aunu ıakl&maia artık sebep kalma· Nıhayet ıanklı b~r a t.Js ~ 
Wldiktl. Demek ki hakikaten kor- raimen neticede en çok teliılanan ~~' .. ikıde bır pe~_eden bat \)r dılı için: reden kınk aiızlı ~ır :::u. 1~ 
kalacak bir feY de olaa yine böyle yine kendisi olurdu. Evet bu me· tusunu aallıyarak ruzıar çıkıp çık· - Aman çocuklar ıize aöyle· uzalb; kızııı da ~ıı ke d• t!J 
Cli)ecekti. rakların çok kere bot olduğunu madıi~ bakardı. • • • medim amma bittim. Şeytan ne- kal~ aonr~ ııtuyi~ ~. 

bati,... kad~ araaıra mem~n kendi ~e biliyo~d~ amma ne yap- . lhti!.ar ~annnefendı~ın bır eı· ler aklıma getirdi., dedi. medı da~": ı~tı. K6y u f 
•kapısı anunden ıeçerke~ ~~e- ıın, elande deiıldı. . • . . ~ tecrubeıı vardı: Sevınmek ~na P?lta ~n adeta bot gibi idi. lardan bırın~. .. e ~ 
""9 Mr ah atıyor, onun yuzun- P&fUı aaiken acayıp bır sınır hıç yaramazdı. Ne zaman bıraz Pendıie Nadıde Hanımın yolcu la- - . Efend~ G?ztepey UflO" 
Cim, lialinden bir feyler aezmeğe hastalığına tutulmuı, yedi ıene ya fazla güldüğünü f arketse hemen rından baıka yalnız orta yqb bir dan ııtaek ki, dıye aorın~ 
.......,..._ takta yatnuıtı. 0,le umanlar o- durur: - Çocuklar ıörec:ekainiz kö1lü ile iki çocuk indi. < B 



r 
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Bütçede Tasarruf 
~senelik memurlann tekaüde sevke· 

lrnelerinden sarfınazar mı edilecek ?I 
'- ~llkarada evelkl günkü fırka gru- inhisarından açıkta kalacakları tahmin, 
" ~thnaı hakkında maldmat vermiş edilenler 500 - 600 arasındadır. 
~laenin çok hararetU geçtiğini söy- ao ~ene hizmet etmiş memurların 
.... lk. Maliye vekili Abdülhalik B. tekaüde sel·klcrine hükilmet bu sene 
._._ beyanatta bulunmu§, 931 bütçe- için bütçede tasarruf noktasından bir 
taılrııtı t.nzımı teklini ve tasarruf nok- menfaat görmektedir. Bu mesele hak-

i> fzah etmiştir. kında fırka grubunun izhar edeceği ka-
"-ı.ı:'let bUtçeslnde maaşlar y~nu naate göre hareket edileceği Maliye ve 
,~t senelerde §U rakamlara baliğ kili tarafından grup azalarına bildi-
11 lllO r: 1926 da M,000,000.. b,unun rllmiştir. 
ti tte. "IOnu tediye edilmiş, mütebaki- Yalnız bunların içinde kendi arzu
~ rruf olunmuştur. 1927 de ~6, sile tekaüt olmak istiyenlere kanun 
~~ 50 mllyonu tediye edilmiş mütt;r mucibince ikramiyeleri verilecektir. 
~ 

1 
tasarruf olunmuştur. 1928 de Yalnız maliyede (100) memur tekaüt 

4' ,,. 929 da 59 milyon ve bu senelerde olmak için kendiliğinden müracaat et· 
"' ve M il '1 . .. lflıtıcıa· m yon tediye edı mış mu- Jl\fşlerdir. 
93cı 1 tasarruf olunmuştur. Mal~ vekili memurlardan kazanç 

•itı ._senesinde ise 65 milyon 500 bin vergisini'n maaşların derecesine göre 
•dnıu§tur · b"t · l'e • . .. kesileceğini ifade etmış ,.e u çenın 

dttı tu kanaate varılmıştır kı bugun maaş faslınr kabartacak küçük memur
«ı.ı: hlrımettnde mevcut memur ade- lar maaşları olduğunu bilhassa tasrih 
f1ı. ld dununda bir miktar ile de d.ev1~ d k baremin yilksek derecedeki ma
~. •resi mümkündür. Bu va~ıyet~ e e:~an memurların adedi hakkında 
" .. ~~n memur adedin~en ve bınnetı ~rkaya bir istatistik göstermiştir. 
~ --t fasıIJanndan hükQmet tasar· B' • . dereceden 24 ikinci dereceden 

'lnıek b't t . f ırıncı ' 
ıı esasını tes ı e mış ır. 56 u "ncü dereceden 130, dördUncU-

IJe 1831 zarurt görülen memuriyetler d ' ıı1° beşinciden 150 zat maaş al· 
~:rkta kalacak memurların adedi me:kta ,:e bunların yekOnu 2,400,000 il· 

!dilmiştir 
l>ahnı ' 1 ra tutmaktadır. 

bıt ye, Jandarma, Posta ve te B "t akip müzakere ve miina· 
' Enı 1 · i S hhi k 'd unu mu e l'\It n yetı umum ye, 1 ye a 1 1 ış bazı meb'uslar fikir-

tlt ':da tebeddUl imkanı görülmemiş k~ .ar .. y:pı i:le~dir Müzakereler ne 
~-·- qarfciy d h i t k' memurlar lerını soy em :ıı • 
"'44ltoau d e e ar ç e 1 k d ticesinde bütçe encümeninin evvela va-
'- araltılacak, merkez a ro.- 'd ak ederek sonra maa-

hııi ı t'I . d k b' ridat kısmını ı r t,,..._ 1 e ı ecektır. Bura a am ıyo 1 ·ı · ve bütre encüm~ 
t ~"lldan tasarruf vardır. Adliye, Na- raf f as ına ~eçı mesı .. ,. 
::..... l'e Millt Müdafaa vekaletlerinde ni ile heyetı umumlyede muzakere ya
~~ lllenıur kalmıyacaktır. Maliy~ prlması kararlaştırılmıştır. 
'"'ııtelerinin ilgası dolayısile (500) Anlaşıldığına göre bUtç~e tadilat 

ur açıkta kalacaktır. yaplmıyacak yalnı~ 30 senelik memur· 
ll6Jctmıet, bu tebeddülat ile geçen Iarm tekaüde sevin hakkı~daki madde 
~ 6S milyon lira tutan memur maaş kaldırılacaktır. Bu k~~1l ~emur1ar
~t1ennf 59 milyon liraya indir- dan arzu ede~l~r. k~ndı~~lerınden te
~ •e bu suretle 6,400,000 lira tasar- kaüde sevklerını ıstıyebılırler. Memur i blu•affak olmuştur. adedinin fazla olduğu muhakkak ol-

./ 

Bulşeslzde şaşın 

Avramaçl sokaAı da 
ne oluyor? 

Kuzguncukta. bir sokak 
vardı. Adı son zamana ka
dar, Derefırın sokağı idi. 
Son zamanlarda sokakların 
isimleri deği~ tirilirken bu 
sokağın adı da değiştirildi. 
Adı, (Anamaçi) sokağı ol
du. 

Neden, niçin? Hangi se
bepten, Allah bilir. 

Sokakların isimlerini a
lem olduğu semtlerle anmak 
\'e yahut milli meşhur şöh
retlerle hatırlamak icap e
der. 

Derefınn sokağı pekalA. 
bir isimdi. Durup dururken 
Anamaçi sokağı yapmanın 
manası nedir? 

Yahut mutlaka değiştirile
cekti. Buraya miHf hatırala
rı yadettirmeğe "esile olacak 
milli bir isim bulunamaz mıy 
dı? 

Sokak isimlerini sellemehüs 
selam değiştirenlerin mantr
kına siz de şaşın .. . 

Biz de şaşalım ! 

Dttnktt ihtifal 
Ethem Pertev Beyin mezarı 
meslekta,ıarı tarafından 

zl~aret edlldl 

l'fı llhlaarlarda memur adedinin fazla makla beraher bunların zama~l~ ~~~~
~~ 4"tkate alınmış ve kadrolarda ten- tılması fikrinin de ku....vetlendığı gorul 
~ hRlhıl al_,,.ı.;;., - ~iiJ:.iin _.ı,t..dll' ~-.ı,,;.. ... iiiii 

~et ileminde DOğlln 
llııaiitstanda tUtiln · Kadık&ytindeki S~reyya ıine-

1 1 l ması salonlan evelkı gece pek 
\' . ş er . . samimi ve kibar bir düğtln eğ· 
~ 1llıtnııtan biikfıme!ı, !enı lenceıine sahne olmuıtur. Avu
'11l mabsulllniln ekılmesınde kat Hayri beyin kızı Üıklidar 
'-'t icat ve tahdidat y,pılmanın Amerikan kız lisesi muallimle
aı._.koı olacağını nazarı dikkate rinden Semiha H. la Abdnlfey'lc ttıtnn dip ve ana yaprak- yaz Tevfik beyin oğlu ayni 
"'1 il toplattmlmamalarına ka- mektep muallimlerinden Aziz 
~ •ernıiı ve bunun temini için beyin evlenmeleri tesit edilmif, 

P eden tedbirleri almıştır. yerli ve ecnebi birçok gtiı.ide 
it~ usul ile hem istihsal edi- zevat hazır bulunmuılar, sabaha 
ı._ tek tUtün miktarının azalması, kadar muhtelif eğlencelerle pek 
~de tütün cinsinin biraz ıslah neıeli bir surette vakit geçiril
~eıi mnmkün olacağı ümit miştir. Davet~ilere ~u~t~lif ~~
...._ektedir. diyeler takdım edıldlgı gıbı, 
lct ~dan maada Yunaniıtanda davetli hanımlar ~rasmda gilzel-
11 •• ttia ıebrindeki tütUn himaye lik ve zarafet müsabakası ~apıl: 
~eti ·k k"I . ır. mış Fabamet Osman H. bırıncı 
~d· ı bsat ve a etıne gun· .1 1 ti ıııı._ ı 1ii bir raporda, yeni UitUn seçGı m ş r. 1•1 · t b 'k d 
~q•uın ... . . enç ev ı erı e rı e er , 
'-tıılQ nün tabu bır ~aııy~t~e kurdukrarı saadet yuvasının ilk 
tlft . llını ve tntnn fiatJarının önlerdeki hararet ve şataretle 
it, Ç4ye mal olduğu fiattan aşa- :ayidar olmasını dileriz. tt..' dOımemeıini temin için adi .... ,,_,....,,,,...-.-·----.. --.. - ' 

'
~ toto ı · hnkrı. f kedilmesi sebep olmu~tur. Bun· 

n enn umet tara ın- . · k f k 
lalı ı k k 1 }arın cJDslerı pe ena olma la 

n a ınara ya ı masını . d · h 1 d' f et · ti beraber pıyasa a ıran a ısı ı-
~ IDlf r. . ' ' h 1 1 . '• ıl ye satılması ıyı cıns a ı arın 'p an hesaba g8re Yuna- satışına tesir etmektedir. Bu 

' :da bu cins tütünlerin mik· halılardan kilo başına 3 kuruş 
~. · 7 milyon okka arasında- gümrük resmi alınmaktadır. 

S.. . Halbuki ipekli halıların kilo· 
~I rıpor Dzerine tetkikata sundan 4 lira sıümrük alınmak

Dnn eczacı Ethem Pertev 
beyin ölümllnlln yıl dönllmü mü· 
naaebetile her sene olduğu gibi 
bir ihtifal yapılmıı, merhumun 
kabri meılektaıları ve dostlan 
tarafından ziyaret edilmiştir. 

ihtifale iştirak edenler saat onda 
Karaköyden hareket eden hususi 
bir muşla Eyübe geçmişler, bu
radan merhumun mezarı başına 
gidilmiş, F armakoloğlar birliği, 
eczacılar cemiyeti ve hususi 
cemiyetler tarafından çelenkler 
konulmuştur. 

Kabir başında eczacılar cemi
yeti namına Nizameddin Talip 
Beyin söylediği kısa bir hitabe
den sonrıt Farmakoloğlar birliği 
namına Hasan B. bir nutuk 
söylem ittir. 

Hasan B. nutkunda merhu
mun hayatından, mesleğine ve 
memleketine yaptığı hizmetler· 
den bahsetmiş, Türkiyede ilk 
defa olarak tesis ettiği müessese 
ile memleket iktisadiyatı üzerin· 
de gösterdiği hayırlı tesirleri 
saymış, bu müessesenin harbi
umumide devletin kinin ihtiyacım 
temin ettiğini, bütün Türk ecza· 
cıların merhumu örnek ittihaz 
etmeleri lazım geldiğini söyle-

Polia haberleri 

Çaldırdı ise ne 
diye kaçtı? 

Çatalcada çalışan bir mes'ul 
muhasibin 70 bin lira ihtilas ya-
parak Istanbula kaçtığı haber 
verilmektedir. Bu mes'ul muha-
sip amirlerine yazdığı bir mek
tupta, parayı yeni cami civarında 
çaldırdığını ve bu vaziyet karşı· 
sında hasıl olan teessüründen 
dolayı intihar veya firara karar 
verdiğini bildirmiştir. Zabıta, mu
hasebecinin kaçmaması ve yaka
lanması için Jizımğclen tedbirleri 
almııtır. 

Niçin ölmek istedi? 
Fatihte Fatmaıultan mahalle

sinin Şeyhülisllm sokağında 11 
No. h evde oturan balıkane 
memurlarmdan İbrahim B. , dün 
sabah intihar kasdile kendiıini 
bıçakla ağır surette karnından 
yaralıyarak ölmek istemiştir. 
T edavt edilmek üzere Gureba 
hastanesine kaldırılan ibrahim B. 
intibarinin sebebini söylememek-
tedir. Zabıta tahkikat yapmak
tadır. 
Franaadakl yarı,ıara mı gitti? 

Taksim talimhanesinde bisik
letçi Milanodan binmek ilzere 
kira ile bisiklet alan meçhul bir 
pbıs, bisikletle sabayı birkaç 
defa dolqtıktan sonra ortadan 
kaybolmuıtur. Zabita meçhul bi
siklet dolandıncıaını aramaktadır. 

Kavga, d8gUf, hareket 
Aynalıçeıme de oturan Şefik 

ve Ali isimlerinde iki arkadaı 
dün bir kahvede oturduklan sı
rada kavgaya tutuşmuşlar ve bir
birlerini d6ğmilılerdir. Bunun 
ilzerine polisler tarafından kara
kola getirilen bu kavgacılardan 
Ali, karakola getirildiğinden 
muğber olarak polislere de ha· 
karette bulunmuştur. Ali hak
kında bu cihetten takibat yapı· 
Jacaktır. 

KaUI lbrahlrn tutuldu 
Bundan bir milddet evvel Bile

cikte bir arkadaıını öldiirdükten 
sonra lstanbula kaçmağa mu
vaffak olan ibrabim isminde bir 
katil latanbul zabıtası tarafından 
yakalanarak adliyeye teslim edil
miştir. 

l Hava ileminde 

Bir kadın 
Tayyare ile bahrlmuhlti 

geçmeye haz1rlanıyor 

1 

Nevyorkta Bahrimuhiti geçme
ğe hazırlanan tayyareci kadın 
Rilt Nikols tecrilbe uçuılarım 
bitirmiştir. Hava müsait olduğu 
takdirde bu hafta sonlarında 
T ernöve uçacak ve oradan 
da Franaaya gitmek üzere Bah
rimuhiti aıacaktır. 

Bir tayyare denizde 
kayboldu 

Londra, 11 ( A.A ) - Bir ta
kım yiizücülerin dalgalar içinde 
gözden kaybolduğunu görmüş 
olduklarını söyledikleri tayyareyi 
bulmak için Pole-Dorest açık
lannda tabarriyat icra edilmiıtir. 
Sahil tayyare karargahlarına 
mensup biç bir tayyare 6ksik 
değildir. _ .... ..-................................................ . 
miştir. 

Ha1&n Beyin nutkundan sonra 

1 
bir hoca efendi tarafından dua 
okunmuştur. ~~Ya~ iktısat veklleti adi ve tadır. 
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~~":.'::ay:· ~~::u0~:,c::~ Resmi ilanlar Türk Ltd Şirketi İ 
~· P edilmesine karar ver- = 

~· d•ınplngl ınl r•P•ror? Türkiyede her lisanda intişar eden bütün gazeteler i 
~d:i~oy~~· br:y~s;;.,~:~ için bilô.mum resmi daireler ilinlannı kabul eder il 
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r 

Günün 
Muhtırası 

Takvim-Cumartesi 13 liaziran6 ıncı 

ay 1931, senenin günleri: geçen 164, kalan 
günler: 20 l, 26 :\luharrem 1350. 

GUne!-Doğuşu: 4,28; Banşı. 19,42 

Namaz vakltlerl- Sabah; 2.26. ------
Öğle: J2,14; ikindi 16,14; Akşam: f9,42. 
Yacsr 21,44; imsak: 2,09 

• Hava- Dünkü hararet ıazaml) 24 
(asgari) 16 derece. Bugün rüz~Ar poyraz· 
hafif ha\'e hafif bulutlu. 

'* 
Bugün 

içtimalar - Doktorların içtimaı 

saar J de eski Tiirkocağı binasında. 
Radyo 

lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon plAkları nc~ıiyan J 9,30 dan 
20,30 a kadar alaturka saz, Anadolu 
Ajansı 20,30 dan 21,30 a 'kadar Radyo 
orkestrası 21,30 don 22,30 a kadar ala· 
turka sa1~ 

Viyana, Peşte, Moskova, BUkre, 

Saat 19: 
Bükreş: (12·394) lstihbarat, konferans 

orkestra 
Peşte: ( 20-550) Boyskavtlar suaresi 
Moskova: (75-1304) Radyo Jurnal 
Roma: (441) Konser: Flotov, Mozar, 

Seyd, Slmding, Dölip, Vagner, Lfyıdov. 

Finkten parçalar 
Viyana: (20· 5 l 6) Varyete ~uıresl 
Saat: 20 
Hükreş: Gramofon, Darülfünun Rıdyosıı 
Peşte: Sentantuan dö Padu namını hi· 

tabe ,.e konser 
.l\fosko\'a: Konser 
Roma: Konsere devam 
Viyana: Varyeteye devam 
Seatı 21 
Blikreş: Çimarozanın " Gizli izdivaç, 

operası 

Peşte: Suareye devam 
Moskova: l\1üsahabe 
Roma: lstihba:at, gramofon 
Viyana: Varyete, resital 
Saat: 22 
Bükreş: Operaya dc\'am 
Peşte: Gramofon 
Moskon: Konser 
Roma: Puçininin l\JanOI\~Şko operası 
Viyana: Şana devam 
Saat: 23 
Peşte: Gramofon ve şan 
Roma: Tiyatroya de\•am 
Viyana: Konser promnad. 

r Vakıt:Abone ,artları: ., 
1 3 o h 

Dahilde ı 50 400 7 50 l ".iOO 
Haricte - 800 1450 2700 

.\ylık 

Kuruş 

.. 
llln •artlarımız: 

Resmt Hususr 
Satın J0 Kş. 12,50 Kş. 
Santimi 20 ,, 25 ., 

KUçUk llln ~rtlarımız : 

l 2 3 4 l-10 Defalık 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğ1 için bir defa meccanendir. 

B - 4 satırı geçen i1Anl4nn fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur~ 

Belediyede : 
Ş•hlrde stat yokken denizde 

havuz 1 
Yazıldığına göre belediye ıeb

rimiıde bir deniz yüzme havuzu 
yaptırmağa karar vermişti. Spor 
kulüplerinin iştirakile yapılacak 
olan bu havuz için belediye 
sporcularla birlikte tetkikat yap-
maktadır. 

Belediye reisi muavini Hamit, 
belediye sıhhiye müdürü Ne,et 
Osman beylerle spor klüpleri 
murahhasları evelki glln bu 
maksatla Bilyükdereye giderek 
tetkikat yapmışlardır. 

Hamit B. bu hususta demif
tir ki: 

- Yapılacak havuz için tet
kikat yapıyoruz. Büyükdere ve 
Beykoza giderek meşgul olduk. 
istanbulda deniz müsabakalan 
için mllsait ve asri tertibab olan 
bir yUzme yeri yoktur. 

Yapılacak havuzun etrafında 
seyirciJer için hususi yerler bu. 
lunacak ve şu suretle istanbulun 
yüzme müsabakalan için mua,.. 
yen bir yeri olacaktır. 

• 



Dünyada Olan biten meraklı Şeyler 

Paris Sergisinde Müstemleke 'ı'ransatıantık k~· ı 
H•kA J • panyasının açıgı 0 

Büyük Millet Meclisi yeni bir kan- 1 aye erı Paris, 11 (A.A) - Meb'US~ 
un layihası ile karşılaşıyor. Yakında Pariste açılan müstemlekô.t sergi- Sierra Leonede, İngilizlerin hakim - Ben mi, dedi, ben de efendhin n:edisi bahri ticaret encünl:jbİ 
intaç edecektir. İktısat encümeninin si nıünasebetile müstemleke fıkraları olduğu zamanda İngiliz kız mekte- gözleri okuya okuya yorulmasın diye deniz servisleri imtiyazının 53 ~ 
tetkik ettiği bu kanun ecnebilerin Tür- ismi altında Leon Treih şu hikayeleri binde bir senei devriye tes'idi için ha- gözlüklerini saklardım. olan transatlantik kumpanY~s~:s· 
kiyede yapaıruyacakları işleri tesbit anlatıyor: zırhklar yaprlıyor, kızlara kırmızı kur- "' "' * yeniden tensiki hakkındakı ;Ilı# 
etmektedir. Kont dö Janze zenci ruhunun saf- delalar dağıtılıyordu. Sahrada küçük bir karargahta bu·ı batını dinlemiştir. Kumpa~y bU' 

Kanun layihası ecnebilerin Türki- fetini gösteren şu hikiiyeyi anlatıyor. Oranın hükümdarı zenci kıral Bur- Iunuyoruz. Karargah kumandanrnm açığının 315 milyona bahg Jll' 
yede kimyagerlik, baytarlık, güm. Bir sabah, hizmetçisi üçük zenci, mah, mektebi ziyarete gelmişti. Bu ha- dört tane tavuğu var. Fa:kat bir i 1unduğu söylenmektedir. ı<ııkı' 
rük komisyıonculuğu, arabacılık, bor- gömleğini yıkamak üzere kendisinden ıı:rhkları görünce sordu: gün, tavuklardan biri karboidu. Ku-, panya ile yapılacak yeni ınıı e.k 
sa mübayaacıhğr, şoförlük, umumi yanm saat müsaade ister. - Ne var? mandanın emirberi olan biri bir aske-1 velenin müddeti 16 sene 0~ d• 
nakil vasıtaları i~let~ek, su.' tenvi- Kont: Mektep m.üdiresi. izah etti: ri çağırttı: 1 hr. Devlet, ilk 4 sene ıa ~U' 
rat ve muhaberat ışlermde daımi l'eya - Git, yıka, - Ef endam lngıltere kıralının se· _ Ali Mehmet. dedi. ta"uklardan 20 milyon nakli muavenette ~e' 
muvakat işçilik, ayak satrcılığr, ser- der. Ayni akşam, çocuk yine gelir nei devriyesini tes'it için hazır Irk yapı- birisi ne oldu? lunacaktır. Şimdiki nakti IJJll8tit• 
gicilik, garsonluk, fırıncılık, kumpan ve : yoruz. Alinin gözlerinde kurnaz bir pırıltı net miktarı 4 milyondan iba~1elbÜ' yalarda bekçilik, kayıkçılrk, odacrhk, - Efendim, der, gömleğimi yıkrya- Zenci kıral grpta ile kırmızı kurde oldu: Kumpanyaya yardim edı e ·oe 
seyyah tercümanlığı ve rehberliği, a- cağım, miisaade eder misiniz? lalara baktı ve: _ Belki efendim. dedi, firari-ı mek üzere 1931-1932 bütç~~~ 
vukatlrk, eczacılık, doktorluk, ebe- Kont, müsaade eder, fakat ayni se- - Niçin benim senei devriyemi tes dir. 85 milyon munzam kredi ! rJ 
li:k, deniz ameleliği, gazete mes'ul hep için sabahleyin de izin verdiğini it etmiyorsunuz, Kumandan gülmek istiyordu. tasavvur edilmektedir. Meb ~ ,~ 
müdürlüğü etmelerini menediyor. hatırlıyarak: diye sordu. Müdire şaşırdı, fakat Fakat ciddiyetini muhafaza etti, meclisi, sosyalist grupu İOltıY ~ 

Bu layiha Yeni Türkiyenin iktısadi - Sabahleyin niçin yıkamadrn? hemen kendini toplıyara.k: ve hiddetle: şirketlere ihale edilmiş uıı:ıııt 
kurtuluş hedeflerinden birini ne kadar Diye sorar, şu cevabı ahr: - Emredersiniz, dedi, yalnız han- - Ya dedi firaridir ha .. öyle seı v:slerle posta servisleri b:ıı 
kuvvetlendiriyorsa, beri taraftan da - Ylkadım efendim, fakat şaşkrn- gi gün doğd~ğun~~u s~!leyini.z sizin ise seni kışlay; göndereyim de, bun- kında hükumetten istizahta ııt 
Yeni Türkiyenin eski Tüııkjyeden ayrı- hkla yanlış tarafı yıkamlŞlın. de senei devrıyenızı tes ıt edelım efen- dan sonra orada kalasın.. lunmağa azasından birini ıııelll 
1 ŞI • Türk' · k' T"" • ~ "' :t- dim. etmiştir s/ ı m ve yenı ıyenın es ı urıye- . . . . . d'. Serbest alışmış birinin için · J 
Ye nazaran ne kadar ı'lerlemı"s ld ~ - Mısyonerlerden hırı, Afrıkadakı Kıral. haşmetle şu cevabı ver ı. k· 1 h t b" h ·d" Al" Amerika ve borP. ... o ugu dk h' .1 . d b' . be S 1 .. .. d ~d B d ış a aya ı ır ce ennem ı. ı ren- "Y nu gösteriyor sa ı ızmetçı erın en ır zencıyi • - a ı gunu og um. un an son- . tt k"ld' .. .. l . 

. .. .' raberinde Fransaya getirmişti. O sene, ra her sair günü merasim yapacak- gı a r, çe 1 ı. Akşam ustu, kuman- mese CSI ~6' 
Eskı Turkıye, medeni bilgiler ve müthiş bir kış olmuş her taraf don- sınız !.. dan kümese gidip baktığr zaman bu ı Vaşington, 11 ( A. A ) - ~· 

teknik itibari~.e ... ~•fırdı. Onun için muştu. * • * s~!er hayr?tten dona kaldr. Çünkü ı. umet, tamirat meselesinde ~st 
~vrupal~m. gozu~11 • kap~yarak yaptı- Bir gön, misyoner, zenci uşağı ile lki küçük arap yavrusu, Brazzavil kumeste şımdi b~ş.tavu~ vardı. kfıtu idame etmekte ve borÇdi~ 
gı en basıt ışte muhım hır esrar sezer gezerken, bir köpek, her halde uşağın şehrinde bir yazrhaneye iş araınağa Kumandan Alıyı çagırth ve sor- meselesinin kat'i o'arak halle~ 
onu bir Avrupah adamın eline bırakır renginden ürkmüş olsa gerek, üstüne gitmişlerdi. du: diği hakkındaki noktai naı~~~ 
dr. Çünkü eski TürlUye simyayı me- saldmr. Zenci köpeği defetmek için İ· - Biz, diyorlardı, evvelce de büyük - Bu ne hal, firari geldi demek.. da muhafaza etmektedir. Ef11 , 

netmişti fakat kimyayı öğrenmemişti. ğilir, yerden bir taş ahp atmak ister. bir memurun yanında çalıştık. Ali gülerek tasdik etti: umumiye borçlar meselesinİ11 ~· 
Kimyageri kumaş gibi Avrupadan ge. Fakat her taraf buz tutmuş olduğu - Ne iş yapıyordunuz? - Gidip köyde yakaladım. niden tetkikine müsait 0Jcıı3 r 
tirirdi. Eski Türkiye, gazeteyi bile için yere yapışan taşı kaldıramaz ve. Birinci çocuk cevap verdi: - Peki amma yalnız yakalamam:ş ğmdan hükumet, intihabat .s;,~ 
memlekete banka gibi ithalat emtiası hiddetle: k - Efendinin gözlüklerini arar du- sın. fesinde böyle bir teşebbbSB-1, 
olarak soktu ve ilk mes'ul müdür - Ne tuhaf memleket, der, taşları rurdum. -Evet, tavuk firarından dolayı çekiniyor • Binaenaleyh M. ~ 
bir firenkti. Bu işin bir tarafı: bir ta bağlıyorlar da köpekleri koyveriyor- Yazıhane sahibi ötekine döndü: çekeceği cezayı diişündü de döner- rab'ın müzaheret ettiği b

1 raftan da eski Türkiye, Avrupa ser- lar. - Ya sen. ken yanında bir de gönüllü getirdi. Amerikan gazetelerinin miitll . -·--· .... ····-·-··--·-·--················ .. ·······---... -----·-···~-··-·········· .. mayesinin har vurup harman savurdu E b atı resmi mubafilin noktai JlS 

ğu, istediği gibi çalıştığı bir yerdi. ingilterede görülmemiş srarengiz ir rına tercüman olmamaktadır·; 
Parası emniyette idi. (Bankı Os· • et Avrupa millet1eri borç]ar ı~ 

mani) gibi bir kalesi vardı. Türk hü- bı•r hadı•se CJ08Y selesini mevzuu bahsetmek~ 
kılrneti onun kapısında sadece bir jan- işin f Pfnde bir kadın şebbüsünde bulunurlarsa telıt 
darına idL Y teslihat meselesinin de ort•r ..... 

. Mallarını ucu~ca ve rekabetten e- ş d•t h k . ı B . b .. .. k . parmagı varmış çıkmast pek muhtemeldir. 
mın sarfederdi. Çünkü gümrükler e 1 are etı arz ar . rıtanya uvu Fransada Moböj Juuıabaın civarında RoIDa - Vatiko1' 
TÜrk n'iemuru elinde yerli san'atlarm adaSJDI S8FSIY0r son günlerde esrarengiz bir cinayet vu ihtilafı ,,o 
başını koparan birer kiyotin idi. kua gelmiştir. M. Pojan isminde bir Roma, 11 ( A. A) - italYı" 

Memleketinde iş bulamıyan vahan- Büyük Biritanya adasında uzun mild çester, Lids ve sair cihetlerden gelen komisyoncu zevcesi ile Moböje yakm mehafilin:n temin ettiğine ı:ıııı."' 
cı için Türkiye acık kapı idi. ·Ver i dettenberi vukuu görülmemiş olan bir haberlerde hare!;:eti arzın oralarda da bir sayfiyede oturuyordu. Kadın genç ran dini alayların Papa tarııı': 
vermez, istediği gibi kazanır ka itl!_- hadise halkta korku ve endişe uyandır şiddetini gösterdiğini haber vermekte- ve güzeldi. Bir çok kimselerin güzel dan menedilmesi yüzünden ı<tsl~ 
ı . 1 1 k ' kp. ~ dı. Bundan üç dört gün mukaddem dir. kadınla münasebat tesisine çalıştıkları b K .1 .. e asyon ar on an al'un yapma ıçın .. .. . p asso ve atanzaro vı ay r• 
halk d ·ı · b" t 1 d Londrada ve adanın buyuk hır kısmın- lngilterede vukua gelen bu ·"'iddetli rivayet edilirdi. Günün birisinde M. · d b h d' l l ı:tıl e .ı mış ırer ı sım ı. . . . y rın e azı a ıse er o muoı # 

N ·t k. 1. . da şedıt hereketı arzlar hıssolundu. hareketi arzın tesiri Belçika ve Fransa Pojan kayboldu. Kadın zevcinin gay- Pı'skoposların emjrlerine ran-.ıııflll! 
ı e ım ımanın en ışlek zamanında .. . . . - . bl " 

Tü k . . . 1 k f 1 t .. d Gelen mahimata gore hareketı arz da da duyulmuştur Uçele rasatanesi bubetmden kımseye behsetmege lüzum bazı dini alaylar tertip edı 1•11 r ışçısı aç ı ve se a e ıçın e kıv- . • .. . . . . su 
ra ı t bul 1 , t'l . nısfılleylden hır buçuk saat sonra her- sabah saat biri yirmi altı geçe amudi gormemış. Fakat, bu cıvardakılerın oldug-undan piskoposlar roe ef 

nır, s an un e san a ı e gecınen . 
h ık . .. ~ • kes uykuda ıken olmuştur. Sarsıntının şedit sarsıntılar kaydetmiştir Hare- nazarı di.}cl{atini celbederek zabıtaya kliselere memnuiyet cezası ~.ı:• 

a ı sapsarı benızle her gun el tezga- "dd t"l h Ik k d' · · ı k • · · rP 
hını a . . şı e 1 e uyanan a en ısını so (a keti arz aşağıdan yukarı idi. Fransa- haber vermişler. Zabrta gaıbı uzun mişlerdir. Bu ceza mezkur Iİ' 

P zara çıkarıp s~t~rak kı~afı nef lara atmış ve hareketi arzın mucip ol- . . müddet araştırdıktan sonra Moböj is- selerde ayinlerin ilgasını ve ~tel' 
se çalışır ve orta ha1h aıleler bırer bal d g-u hasa at h kk d 1.,,_ t 1 da Belçıka hududu cıvannda ve Şer~ . • d b' . d . 

. . . . u r a ın a ma. wma a • . d . .. tıkamların an ırın e memnu mınta- seler"n de kapanmasını mi.IS mumu gıbı erıye erıye mahvoludu. k . . t 1 1. d . 1 . burg cıvannda yarım akıka muddet· • 
.. .. . ,.. . ma ıçın pos ane er ve po ıs aıre en- . . kaya ait bir mahzende komisyoncunun zimdir • r 

Çunku eskı 1 urıye vatandaşların ne koQmuştur le şedıt hır sarsıntı duyulmuştur. Uy . Dı'g-er taraftan Osserv~tod, 
(l - · . . . . 'Y • d f k lAd k . k naşını bulmuştur. Zabıta katıl olarak 1, egıl, ecnebtlerın vatanı ıdı. Refahı· Hareketi arz şedit olmakla beraber ku a olan halk evı a e orkaıa . . . . . . Romano gazetesi, bilhassa ftll A 

. - l d . Şımen ısmınde hırını tahtı zanna ala- ,, 
nr yabanckılara veren, vazıfelerini va- cok hasarı mucip olmamış ve kimse öl- sokaga fırlnmrş ar ır. · · · 91 .. sabık papas muharı'plerİPd~ 

•• • • J rak tevkif etmıştir. Maamafıh Şıme- ... v 
tandaşlara yukleten acayıp ımparator memiştrr. Hareketi arzm en ziyade E k• b• d San Frans sko baş piskopoS~e~ 
1uk Osmanlı lmparatorlug~undan baş- şı"ddetle h'ı.ssolunan mıntakalardan bı'- S l Ir 8V8 nin cesedi nasıl olupta memnu mrnta- . cı 

- h d dan, bazı Bavyera kliselerıo .;e 
ka bir şey olamaz. ri Hul mıntakasrdır. Bu mıntakada can)aDıyor kaya ithale muvaffak oldugu akkrn a Ç k l k y I 

d bir fikir peyda edilememiştir. Zabıta ve e os ava • ugos av ıo' 
Yerli vatan aşı askere gönderen, bütün binalar devrilecek gibi sarsıl- . . . . sair memleketler darülfünll~19ı 

yerli vatandaşı yabancı sermayenin h Ik 1 k b" h ld . Kraliyet taraftar• Dodenln oAlu aynı zamanda madam PoJanın bu ı ::- ~ rıodan Papaya gelen sadıı"el' 
mrş ve a yarı çıp a ır a e so- · th 1 ld • f"k · d ·· k 

müdafaası için hudutlarda öldüren, kaklara fırlamıştır. Halk o kadar nasal ölmüş, halaPah?laşllmadı :ım~ t' a 0 ;g~ .1 r~ne b 7ered 0:.u telgrafının neşrine devanı 
vergileri vatandaşlara yükleten impa- k k t k" b" ı·· l"" binalara avdet Pads, 11 (A.A.) - tlippe Daudet a ıs ıcvap e mış ıse e un an a ır mektedir. 

orı muş u ı ır ur u . . .. .. 1 . . . . 
11 1 

Id b 
rato,.lug-u acerası saymakl t''k k . . 1 d b" k 1 d d meselesı, yıne gunun mese esı olmuş- ıp ucu elde edememıştır. er la e u Bir harp g~mislnin 

~ n m a u en- etme ıstıyor ar ı. ırço ev er e o . _ • 
mez 1 1 . d . b" k tur. Hatırfardadrr ki Poissy hapisa- ışte kadın parmagı oldugu muhakkak yüzdürülmesi ,,, 

· ap ar yenn en oynamış, ır aç sa- . . . . . . Londra, 11 ( A.A ) _ SkS.~1 Lozan bu acayip vatandaş düşmanı niye müddetle uzun bir uğultu duyul- nesmde bulunan me~kufla~d-~n hır~ addedılıyo,r. Esra~engız kalan nokt:.- FJowde bililtizam batırılan prıv,11 
siyasete nihayet Yerdi. muştur. Posta idaresinde ve itfaiye Leplaoutter namında hır kutupanecı ları hal içın fevkalade çalışılmaktadır. Rezeut ismindeki Alman ~Be~ 

Iktısat encümeninin tetkik ettiği ye binas~d~ _ ~u~~n~nlar al!lannda ar- t~rafr~-~~.n tutu~~uş 01':: .. :eş~ur ana.~ dan kaçabilmesi mümkün değil idi. gemisinin yüzdürülmek amelıY,0, 
ni layiha imparatorluğun katil müsa- zın çoktügunu hısseder gıbi olmuşlar- ş~~t kut~~anes.ının. _enınde kil Şahit buna ilaveten La Flauterin bitmek üzeredir. Geminin F,

9
• 

- dır s N f lk Bitford ve B' çuk Phılıppenın hır anarşıst tarafın d k k v m:ıhalarına rağmen yepyeni bir hayat · vanse, or 0 
' • - . metresinin de faciada hazır bulunmuş vası mey ana çı mış, ıç ~s· 

ve iş kuvvetile ,.ıkan Yen· T·u··r·ıyenin mingamda da sarsıntılar hissedilmiş· dan öldürüldüğünü görmüş olduğunu f k t k k k d . d' fınm da bugün meydana çı 
:ı: ı t' .. 1 . 'd' ve a a aşı rnın or usun an şım ıye 

· d Y · T'. k' d T" k' ır. soy emış 1 1' • • • v cag-ı u"' 't d'l kt d' ış şuuru ur. enı ur ıye e ur ı· . . . . ., . . . kadar hıç hır şey ifşa etmemış oldugu- mı e ı me e ır. 
yelinin hakkını istemek Yeni Türkiye- llareketı arzdan hır ıki saat mukad Dun 12 ıncı ceza mahkemesınde M. nu da öğrenmis bulunduğunu söylemiş Fransız akademisinde 911 
nin ı:;ıarıdır dem tufanı andıran bir yağmur yağ- Dode tarafından içinde Filipin cesedi- t' G t . :ıo h" b k d b Paris, 11 ( A.A) - frs,00.~ 

"' · t S . b" k k 1 . b 1 ld - t k · . f" .. ır. aze ecı şa ıt, u a ının azı k d J f ., 
S-drı· Etem mış ı. emayı ganp ır ren ap a- nın u unmuş o ugu a sının şo oru 1 • 1 F' . . k hl'k a a emisi, mareşal o r •( 

... . . . . . umse ere ılıpenın kor an ,.e te ı e- k l 1 va J 
------------ mıştı. BaJot aleyhıne ıkame edılnuş olan zem 1. b' . t k d b 1 d - münhal a mış olan aza ıg 1·tt M k •d iht•IAI . . .. . ı ır anarşıs arşısm a u un ugu l W d' . 'h tııJ1 a ı onya . ı a. İngılterentn en mühim rasatanele- mü kadih davasının ruyetıne başlan- k l b' 'k' .. .. t nera eygan 1 ınti ap e 

komı•tesı• refsf rinden Bromviç rasatanesine göre vu- mıştır. Muhakeme esnasında hali ha- zannına .. a~ı .~n .. ~~. ş~rı .~ cur~u aldra- tir. 
. . . . . 1 fından olduruldugunü soylemış o U· e· kU .l • ' kua gelen hareketı arz şımdıye kadar zcrda ıntışar etmemekte o an Le Rap ~ . . . G ld k" ır şaı resmı J'JJ'' 

Yugvoslavya gazetelerı'nde okun İ d h' d'l . 1 d"t ı . . d k' d"k ı t ""dü .. t gunu beyan etmıştır. M. o s ıyom Parı's 11 (AA ) Yeo• ı' • ngiltere e ısse ı mış o an en şe ı pe ısmın e ·ı ra ı a gaze e mu ru a . . . .. . . • .. . .• . ' · ::- esıı' 
cuğuna göre, Makidonya ihtilal sarsıntıdır. Zelzele saat sabahın 1,25 rafından mesele hakkında derinden de netıce olarak şoyle deınıştır · Tuılort salonunun kuşat r 
komitesi rei}i Ayvan Mibailof inde başlamış, sarsıntılar beş Ha yedi rine tahkikat icrasına memur edilmiş Benim kanaatim, Filip Dodenin oğ bugün icra edilmiştir. ti 
Bulğaristandan italyaya gitmiş dakika sürmüş ve aledderecat te,·essil olan gazeteci M. Goldskiyom dinlen- lu diye değil belki şayanı teessüf bir M. Mellon, Avrupoya hareke ~I· 
tir. Mihailofun italyaya gidişinin etmiştir. Zelzelenin merkezi ve cephe- miştir. Şahit, anarşist mehafilinde yanlışlık neticesi olarak katledilmiş ol Nevyork, 11 ( A. ~ ) :cibe~ 

si henüz tayin edilememiştir. tetkikatta bulunduğunu ve intihabat duğu merkezindedir. Muhakeme hita- Mellon, ~vr~p~ya muteve 
komite için para temin etmek v pura bınmışhr 

Sondey Ekspreste haber ,·eri1diğine iddiasını kabul etmemek mümıkün ol- mmda M. Dode, harp esnasnrda gaze- a · . • • • 851 j 
ve Makidoayada müşterek hare- d - k t· 1 ld • b t . f t'I k d' . k k h"' Yenı bır akademı az 11 ,ı göre hareketi arz Londrada b~şlamş- ma cgı . a~aa ıne v~sr o ug.un.u ~- ecı sı a ı_ e en . ısıne sr sı ucum ~-t- Aris, 11 ( A. A ) _ fra j 
ket etmek üzere Arnavut komi- trr. Bir çok gece amelesi evvela hayal yan etmıştır. Mumaıleyh dernıştır kı: miş oldugu şalude hararetle teşekkur akademisi M. Benua PiyerreL 
telP.rile temas etmek noktalarına 1 · · ı d F·ıh kik D d · k.. h t · t' •1ef1• gördük enni zannetmış er, sonra ma · ı a a genç o enın utlip ane e mış ır. Fransız şairlerinden mütey ' 
matuf olduğu tahmin edilmekte- di tebeddülat karşısında hareketi arz nin etrafında kendisini tarassut -et-ı Daha bir takrın şahitlerin celbi için Jorj dö Portorşini yerine aı' 
dir. vukua ıreldiğini hissetmişlerdir, Man- mekte olan on kadar polisin enzarm-l mahkemeYe istida verilmistir. lığa intihap etmiştir. 
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... . ·· ·ı ';,,-·. .. .. .... : 
.. "; '~ -;S,, • 

. . . ' : 

... t Kadınlık Meseleleri 1 Pantalon L Ev Kadını Diyor ki: 

Kadın medeniyeti yalnız 
gözile mi görür ? 

Bazı romancılar eserlerine fazla cazfbe 
\ternıek için kadın aleyhtarlığı yapmayı 

artık itiyat haline getirdiler 
'Genç rornancı Peyami Safa Beyin dcal sahibidirler, bizimkiler fantezi 
~ bu1 gazetelerinden birisinde tef- düşkünü; onla~ın aldanışı daha kor· 
lıite)edilrniş olan romanı (Fatih • Har kunçtur.,. 
~tı. son hafta içinde kitap halinde Eğer filhakika şark ile garbin mu
~til Bu kitabı, bir roman olmak iti- asır medeniyeti anlamak hususunda 
tt t' tetkik veyahut tenkit etmek bize farkı varsa, bu hususta neden dolayı 
kat :~etenin bu sahifesine düşmez. Fa- yalnız kadını kusurlu ve geri görüyor
~llf ıtçok sahifelerini beğenerek oku- sunuz. 
t'6i:dl'tıuz. bu romanın (108) inci sahi- Bugünkü medeniyetin şaşaası yal-
•. e hır rnilk' • 1 d ·ı · QUruı . a eme esnasın a ı erı nız kadının değil, bizim erkeğin de, 
lai tı en hır rnütalea, bir fikir, bir nok kadmın da gözünü alıyor. Sokaklarda 

Kadınlar da fanila pantalona 
ralbet ediyorlar 

Mllrekkep lekeleri 
Fazla yazı yazanların, bilhassa 

mektep talebesinin ellerinde, 
parmaklarında mürekkep lekeleri 
kalır. Bunları temizlemek için 
bir usul ve çare tavsiye edelim: 

Bir tırnak fırçası alırsımz. Bu
nu evvela halis sirkeye banar, 
sonra kuru tuza batırır ve mü
rekkepli olan noktayı bu fırça 
ile uğarsınız, lekeden eser kal
maz. 

Eşya üzerinde bulunan mürek
kep lekelerini çıkarmak icin de 
onlara sirke ile silmelidir. 

Dişleriniz 
Dişlerinizi temiz tutunuz. Sa

bah, akşam fırçalayınız. Bu su· 
retle yediğiniz yemeklerdeki ba
mızlann orada tahammürüne .:. azar üı d b" d k b" "lll .. ern e ıraz urrna , ıraz ve sosyetelerde Avrupalıyı renk ve şe-

Söyleınek · t· · 1 B t b .. 1 So ıs ıyoruz. kil itibarile taklit eden yalnız kadm manı o ursunuz. u a anımur er 
da i ~ zarnanlarda yazılan romanlar- değildir, bir 0 kadar erkek de vardır. dişlerin çürümesini mucip olur. 
lelleç~ı~ai, ahlaki ve felsefi fikirleri, Et· kalem tutanlar da - sade biz Bunun için birçok diş macunu 
te11 ~~ ıl~ri sürmek ve romanı muay- de<ril ~ kadınlara ve kadınlığa hücum ve tozlarını kullanmak mümkün 
laanı 1 ~. fıkrin müdafaasına hasretmek etı':ıek garip bir mani halini aldı. Bir olduğu gibi, bunlar bulunmadığı 
bUtu rn~rn _etrnektedir. Bu, garpte büs- müddeten beri neşriyatını takip etti- taktirde diş fırçasını bir parça 
'trıel\· ılerı gitmiş ve birçok temaşa e- gı··m bir İngiliz mecmuası zaman zaman sabun üzerine sürmek de mak-
1· tın de k d · · · ·· t · ı· H t-.., b en ısını gos ermış ır. a erkek veya kadın bazı muharrirlere ka sada kifayet edebilir. 
4araaıan. ~ kadar yüksek fikirler mü- dınlann ağzına gidecek yazılar yazdı- Bir ağızda çürük dişlerin bu-
llıttn~ edıhr ki onları izah için kitabın rıyor ve ertesi nüshasında: lunması, evveli iyi çiğnemiye 

Elleri yumuşatmak 
Çamaşır suyuna konulan soda 

bazı kadınların eline bir sertlik 
verir. Bunun önüne geçmek için 
suya sulp halinde amonyak koy· 
malc muvafık olur. 

Yağ lekesi 
Hazan meşin ve kösele üzeri• 

ne yağ dökülüp leke yapar. Bun 
ları temizlemek için yumurtanın 
akı üzerine sürülüp güneşe bıra• 
kılır. Kuruduktan sonra silinir. 

Yanık süt 
Sazan dikkatsizlik ve dalgın

lık yüzünden süt yanar. Bittabi 
bu süt hemen atılmaz. 

Bu yanıklık, sütün lezzetini 
bozmaması için daha soğumadan 
içine bir fiske tuz atınız. ,1 

Parlak kAğıtlar 
Mücella kağıtlar hazan parlali

lıklarmı kaybedip mat bir hal a
lırlar. Bunları tekrar parlatmak 
için bir fanila parçasını keten 
tohumu yağma batırıp uğmahdır. 

''Yakut kayalar,, 
TUrk kadınhQı edebiyata 
kıymetll eserler veriyor 

Vakıt gazetesinin kadın sayıfasını l~r, ı~den daha mufassal mukaddeme "0 makaleden sinirlenenler cevap 1 k • b l Sh ı.ızurn .. 'T' M ı-- (B d ' mani o ara suı azma yo açar. 
ow) un (:o;u ur.) . es~ ~ k' e~nar. versin, dercedeceğiz; makalelerinde mu Sonra mikroplu usarelerin bo· okuyanlara bir müjde verelim: Şim-

-lıı b v enme ısmın e ı ~ıyesı- vaffa.k olanlara hediye de vereceğiz!,, 
~d aşında e.<ıerden daha uzun hır mu . ğazdan aşağı gitmesine sebep diye kadar yazdığı manzum, men. 

deme ,·ardır dıyor. olarak kanın zehirlenmesini intaç sur, eserlerle edebiyatımızda yüksek 
l Onun · · CF fh H b' ) · O itibar ile genç romancı Peyami eder bir mevki alan ve istikbalde de ede-
Os inci s hı.çın . a 

1 
• - .~~- 1ıye nın Safa Beyin de böyle bir endişe ile ka- • BÖyle bir agw ız için her lokma 

'1ııd . a ıfesınde bır muka eme ara- d 1 b"" 1 • d" b' mahku" miyete . Fanıl! pantolanıar erkekler ara- . b' l bi kütüpanemize birçok kıymetli eser 
4 a ıJe · ·· .. 1 b" kt · ın arı oy e ın 1 ır yemek bır ayrı ze ır o ur 
La, herh rıy~ sb~ru ~n .. ~.r ~of daı .natzl;~~~ duçar etmek istediğine hükmolunabi- sında büyük bir rağbet kazandı. Bir· Ç" .. k d" 1 b' k : l vermegı vadeden Şükufe Nihal Ha-
"' ett·~. angı ır goruşun 1 a esı e dA ı· kaç seneden beri balo modalığmı ve uru ış er ır ço agn ara, mm efend· son günlerde muvaffakı-

ıgırn · . . .. . d d • ır. l t' b ı 
ll ız ıçın uzerın e uracagız. B b"" l l 1 d .. nk.. k d cazibesini kaybetmerniştir. sızı ara ve roma ızmaya se ep yetli eserlerinden birinin daha inti-

1.1 satırı b" l"kt k l • u oy e o ma 1 ır, çu u,, a m l z· b l ·ı k 
ı "l<"d arı ır ı e 0 u~a 1~ • medeniyeti aözlerile anlamaia mah- Son ppsta jle a\flığnt\IZ Avrupa 0 ur. ıra un ar vasıtası e a- şar sahasına attı "Yakut kayalar 
'g~ ınlar ~eniyetl gözlerUe a': kümdur sözünün ve ondan sonra ileri mecmualarına bakılırsa bu moda ka- na giren zehir kemiklere ve . t . . b . h·"" 
kı Q malıkumdur. Bunlar hakı- " b k d .. d unvanını aşıyan u eser ınce ıs 

..J l>ıeıt • • • , • sürülen mütalealarnın mantık ile i,a- dınlar arasında da yayılmağa başla- asa a varmcıya a .ar vucu u· tahlillerini nezih ihtirasları a rılık 

'IY'~ Şe~İlleretn.ıyetçUerden balıtıyardkırlla~. kikat ile tevafuku çok azdır. mıştır. nuzun her tarafına gıder . duvgularını ihtı'va etmekte ve Yenfü 
ıla - e ı"'·tı"fa ederler ve ren erın R · · f ·ı • ............................................................ .J • 

'Çili n: • • • • • • esmımız anı a pant ı ı k k ··············-·······•••••••••••••!••····:·~· .. ·······•··· 
t..t ~ıı.. f~si onları eğlendirir Fakat ha- Peyam• Bey, hır medenıyetın ikı t d 1 • b" k 0 on a s~ a sizi ve her şeyj anladıgını ıtıraf eder- si bir teessürün afaki hadiselere na 
JY ı"tl te k ' t afı vardır· Birisi zahiri sa~aası a 0 aşan ır genç adını gösterıyor. · · F k t k d ı h. d · ·~ gil;i ı · ··· · I 11 • ra kiye inanan kültür salıibl bir ar . . · . . ' ~ ·_. ' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•····· .. • .. ··:::::: sınız. a a a ın a ~Y ın e ımış sı te...~ır ettıgını muvaffakıyetle ya. 

il Vilız kızın aukutu Jıayalini dü~ıin. rengi şekhdlr kı ılk temas edenler ~mn kı yoktur. ............. bir tavır takınarak bir takım paradoks- zan bu eser dolayisile Şükiif e Nihal 
~; 6; fe11e vasıl olmuş, fakat lıiçbir şey tarı görür ve derece de~ece bu şekıl~e Kadın, Avrupanın cazibesine gözle- lar savurma, 'akırdıya, esere, söze bas Hanım efendiyi tebrik ederiz. 

_. tıt 'ıtır. /rlerinde intihar edenler cazibelere kapılırlar. Bır de medenı- riJe kapılarak sürme sürüyorsa, siz de ka bir cazibe verir ve birçokları gibi ••'-' k t k . 1 d 
1 

ık 
~v "- ll > ı· · · ı vardır b ki d. . b . d k d" . . 1 .1 a u aya ar,, ve on an eve ç mış 
)f d~ • ıı da fena. Zira onlar için me- ye ın ıçı, as ı • ıyı arınızı tıraş e ıyorsunuz. Isız de u caz ... en en ınızt a amaz- b' k 1 'l''" ·k k d 1 • llP'j ~ti/et f k"lt·· · d ··r D d... 'b" t d k ır ac eser er uı a ın ıgının 
'1" ıııı~ , cazip bir renkler aleminden i- Bu tara a u ur sayesın e nu uz e ıgım gı ı or a a adınhk, erkek sınız. .. · . . . . 
İ, ~ değUdir. Onlar bütün ümitlelini edilebilir. Kültürünüz yoksa, giremez, lik farkı yok, irfan ve irfansızlık ,•aı·· Eğer bu paradoksal cazibe. cinsımi Tu~k e~ebı~~tı .1~1." yap.makt~ 0 1-
ıır lıııiı lğın. muhteva olarak tekdmüliine varsa oray~ nüfuz ve hulul ed~bili~si- d_ır. ~unun ~?yle. olduğunu hiç şüphe- küçü.k düşürür bir h_aı al~asaydı ben du~u. hızmetın ıftıhara degen mısal-
~ır !llıt 0'1tı~lar ve büyük harp misalUe de niz. Bu muspet veyahut menfı netıce sız sız de bılır, sız de sohbetlerinde de sıze hak vermek ısterdım. lerıdır. 

S.M. _ı, ~tklarını anlamışlardır. Onlar i- için kadm veya erkek olmanın bir far- birçok kadınların erkeklerden f.ızla Sacide Jlukaddes 

ıteı 'llııı6 - - - ---=;;,.diı.. Nice tlefular -- bir örilmce:c, canlı bir tavırla son tavsivclcrde hu- gimi- hissederek deiir\bir uyku~~ 
•o~ bir kelebek resmi yaprnağa uğraş- lundu dedi ki: daldım .. 
;,~· c z 211 o tım . Kirn zannedebilirdi ki resmetı:- - Aziz evladım .• Vakit geldi.. Şim- ikinci Bap 
&eO • • .. ğim bir çobanın ayakları falan mev- diye kadar gönderdiğim yedi adamın Almanyaya doOru _ lavlç• 
;ıJt kide ne · ad:.. to~ bulunduğunu v..? başaramadığı işi yapmak için yola reden geçerken 
oeO Harp senelerinde Iscanbulda çalışmış olan ist.i: ıetlerinin nereye doğru oldu- çıkacaksınız.. ''Bal,, a hadisesiz vasıl oldum. (). 

,e bir inglllz casu~unun hatıratı ı;unu giLterirdi. Bazı bir ayakları çok Kekeledim: rada bana Alman hududuna kadar reh 
pli' - 22 iri ~ ··ırJu. Veya koprnuş bulunurc!u. _Yedi adam mı?. Bunların hiç biri berlik edecek birini bulacaktım. Bal 

1~e~ ~ 'l'aş hasküllenmiş ve küçük bir o- tirmek mümkündü: Böylece topak Eğer rneseleyi bilmiyen biri: "Bu ı.a geri dönmedi mi? istasyonunda beni bekliyordu. Boy. 
~ vltıeydana çıkmıştı. Böyle yüzükle parça parça edilse yine kağıt buluna sıl ~a~~n,, de~e: "Ah resimde ~ 1{ Kayma.kam ağır ağır cevap verdi: nundaki kravatı hususi bir tarzda bağ. 
~Ilı. ~tile yapılmış olduğunu duymuş mazdı.. samımıyı:'t !,, dıye meseleyi kapatır- _ Hali hazırda Fransada y>?di dul lamış olduğundan kendisini tanıdım. 
~l~c ~kat zamanımızda hala buluna- Bir günün birinde başıma geldi. dım. kadın kocalarının matemini taşrmak Vagondan en son inecektim ve eşyala-

sP' 'ııı ~~ni ta~~in etmiyordum. Kayma Alman. zab~tleri şah~~n benden ~üp- . Bazı da bir ~ğaç dalının yaprak· tadır. Onlar bu yedi adamın zev- rımı taşımak için bana yardım teklifin 
~ ~ıa11 Osterdıgım hayret eserinden fev helendıklerınde~ degıl fakat hakıka- l~rını resmede.rdım. Yahut münhal celeridir. Fakat i§:e başlamadan ene] de bulunacaktı. Her şey kolaylıkla 

ri t: ' hoşlanıyordu. Şu sözleri söyle- ten şüphelenmege meyyal oldukların. hır yolda demır yolları, çift hatlar kendinizi korkuya kaptırmayınız ... Na halJedildi. Evelden öğrenilmiş birkaç 
111'~ dan ayakkaplarımı araştırdılar. İki garajlar ve saire~. sıl cesaret gösterebiJecek misiniz?.. söz teati ettik. Ve tanıştıktan sonra 
~:u' ~ta' Evet .• Yaktile Lükres Borjiya ökçe birer darbe ile koparıldı. Fa- ~u- hilel.~ri ~c~t ~~en boys kavt _Sadece dedim ki: dah:! samimi görüştük. Bu adam iyi 
ır'' ~G~a :Zehir kormuş.. lşte siz de şu kat hiç bir şey bulunamadı.. Yakayı teşkılatı m~essısı lngılız Jenerah Ba- _ 0 cesareti göstereceğim. tahsil görmüş bir .Alzaslı idi. Harp-

l~ı' )\~ lllahfazada mektubunuzu taşı- sıyımuştım. den Poveldır • Fakat sonraları kcn- H d. t r· . k 
1 

ff 
1 

ten evel Strazburgta mektep muallim-
~'au. ltluJıbirimize götürecek ve ayni Bu kadıır mahirane bir topuk ha- disinden <laha açık gözleri zuhur et - ~Y. 1 a ıınfız açı . 0 sun.. ıç 0 Jiği etmisti. Almanlardan nefret edi-

"' il . . . F k d t• mazsa sızın muva fak olmanızı te- ~ .. .. . . 
,..., e cevabını getıreceksınız. zırlanmış olan ransız un uracıya 1• • d . yordu. Gunun bırınde Almanların Al .. 

ıı ... "'Ot" • B. ·· p · t"k b" mennı e erım. pS~ ~li U~eceğim mektup dört yüz ke- ne derece minnettar kaldıgrmı anlat· . ır gun . arı~~ go ı ır büyük ki- , . . .. . ... zastan ~ıkmasını f evkaJade diliyordu. 

010 ~'~lı lt hır şeydi. Gayet ince ve dava- mak kabil mi? hse penceresı gosteren güzel bir re- .. '.ifarn~Jı nışanhmın .~.~:ı.ası heı .<~ı Almancayı ve Fransızcayı milkernrne
•( ~ t·· ~h'lan kağıdı üzerine pertevsÜz- tç çamaşırlarından da istifade olunur simle geldim. Camekanları diğer hat 1 ~ tehlikeye karşı g.ogus ~ermek ıçrn len konuştuğu gibi AJzas lehçesini de 
ji( ~~ :lilecek gibi cesamette yazılmıştı. du. Her i" çamaşırının üstünde bir mar lar gayet güzel tasvir etmiş bazı lazım gelen __ ce~aretı verıyordu: Ar- biliyordu. Kimsenin bizi dinliyemiye-

l~~, 'ktup o kadar meharetle yuvar- ka olur. :ır Bu ı;;~:;.·et tabii görülüyor. ~yalar bile sür~üşt_üm. Fakat r<:s- tık hayat~ ~uhı~s~miyordum: :rııoa . 1:~ c~ine kanaat getirdik. O vakit, 0 , ha
'~ l!1 ki hepsi birden küçük bir ek- Fakat muhtelif çamaşırlardaki mar- ~ın ~sıl ~aharetı Fl~nder cephesinde dar teh~ıkeJı ~ır_ ış .~Is~ ,ıtılm.~·~ na biraz mü.<ıtehzi hir tavırla dedi ki: 

• 11~ ~'i>ııt!ı topundan farklı değildi, Bunu kalar bir araya gelince yalnız erba- y~rm~ .ye~~ Alma~ mıt.ra.lyözi.inün va- tan çekınecek ~ıhı, c.l.egıldım. Bol mık! - Neye bilmem bana bir kadın gön 
~~ l l> k ne kadar maharete müte\'akkıf hının bileceği manaları ifade eder- zıyetını gostermesınde ıdı. tarda Alman ve ls' ıçre ı>arnsı _aldım. derdiler.. Bir çok erkeklerin muvaf. 

Sıaalıa bunun gibi ne usuller bul- di. Bundan en calibi dikkat nokta Bunları dağınmış olan Alman za- Pasaportum zaten hazrrlannu~tı. fak olamadığı yerde siz nasıl bir sey 
t IJ. ~e~~~ Anl_atır~~n _bile hayret his- şu idi ki düşman ş~ph~ etse bile .. bir biti b.ilahara yar~lanmış \'e yattıt;ı Akşamın birinde t.r~ne. bindim. yapabilirsiniz?... :. 
ıv ~-~a kabıl degıldır. Bunlann ara- şey anlıyamazdı. Çunku harfler uze- Amerıkan hastanesınde t:nw :ğım bir İstasyonda bazı ızınh askerler do· Bu sözler beni sıktı. Şu cevabı ver-

bt' '~s:ı~rkıYrn~!l~Jerinden biri de sah· rimdekiJer dahil. olam üzere bütün Amerikıı!ı hast__'l hakı.rı ona yaptık- ı_aşı~orlar~ı. ~tik .vazi~~y-e çı~ışım h.at dim: . 
~ &0§ •. Usulu ıdi. . çama;ırlarıma dag.•.lmıştı. • Şu h~ld~ larını anlatmaga murnffak olmu ştt:. ıım .ı geldı. ~albım ~naz sı~'.:tı .. F .. - _ Emm olunuz ne yaptıklarını bili 

t b· ökçelerden bahsetmıyorum. Fa hepsini birden gormek lazım gelırdı * * * kat sonuna kadar ~esaret gosteı ml'k yorlar_ Hem hen de ortadan k • 
rı5'' ~! ~~ sürmenin gözüne yerleştiği ki bu da imkansızdı. Onun yerinde kaymakam Ponoeri azminde idim. bolursam ne olur ki.. Nihayet bir ::r. 
ret ~ ~tl~n ökçeJv>r.. Buradaki iki Ya resimler meselesi,,. Bir casusun hareketim için müc;ait zamanın :rn- Tren hududa doğru gidiyordu. lle dından başka bir şey değilim. a 
~~· tasına bir kağıt parçası yerleş az çok resim bJJmesl ~ok lazım bir lUl ettiğine karar verdi. Bana heye-ı ride uzun müddet rahat göremiyece (Bitmedi) 



r ' 1 Hikaye 100 de 100 Aşk 
Yazan: 

~ l!asuue 

Bütün hayatını e~kitaş ocağında ge ta~ı buldular. Yfktorya taşa baka rken 
Nakleden: çirm işti . Köylüler orada yalnız başına he.~ m~rur he.~ d~ mes'uttur. Joha~ 

-16 - /a.. çalı ı; tığ ını ve konuştuğunu işitirlerdi; ~utecssır _ve gozlerı dolu dolu ded ı 
. . . . . bıı.zan kili~ede mera..,.im yapan papas kı: 

(Philadelphie - Filadelfi) şehrının bılmıyormuş. Sadece bankası ıle meş· d 0 k znmandan _ Ona baktığın vakit hazan beni 
l l . . . oyunu oyna r ı. ca uzun • 

yi1ksek tabakasına mensup bir zat di- gu o uyor, kendısıle a lakadar olmu- . t kt" d 1 yuklarını hatırlamalısın Uzaklardan bana bir . .. .. berı me ru u; uvar arın o , • · 
yordu ki: yormuş. O akşam, tıyatrodan do11un 1 . . 1 kısmen ı a dost hatırası göndermelisin. . . . kazma yer erını yosun ar \ -

- Bu yapılan bir (jest) ten ıbaret- ce kalmasını rıca etmış, çocuk kalma . 1 . • •1 . ı· 'l,'.,rarenaiz _ Tabii. döneceks in amma. söyle· 
• v patmış, ız erını sı mış ı. """" ,., • 

tir. Siz bunlara boş yere ehemmıyet mış \'e sabah erken kalkacagından bah ğ d • . . . g' Ju du··z ... lt sene . . . ma arayı egırmencının o ~ · • 
veriyonsunu'Z. Biz kıskançlık nedır sederek gıtmış. . . . miş ,.e bütün sana tile süslemişti; ora- - Kim bilir! ... Zannedersem hayır. 
bilmeyiz. Eğer krskanırsak bunun se- Bu hareket kadnı müteessır etmı~ k d' vı· ' 'a mıştı ve, dünyanın Eve doğru döndüler. Johan gözleri-

. b' d' r k d" .. b" 1 t 1 b' d . . ınr en ı e J p ' bebl muhakkak çok derın ır şey ır. \ e ·en ısını oy e ap a ır a am ıçın ki,,·a reisi 0 idi. Gümüş \'e nin yaşa rdığını duyuyor. Viktorya: -
•. • .. .. .. k tt' .. . ld • .. 1 en cesur eş J 

Kannrz kalçalarını ve gogsun_~ ~oste- te~ e ıgıne pı~man o ugunu !'OY e. küçük bir çıngırağı salladı. Bir insan "Eh Allaha ı~marl_adık,. dedi. 
rlyor diye kıskançlık mı edecegız. kat- mış. a 1 bir cüce sıçrıyarak giriyor; - Dur, sana bıraz daha refakat e· 

b•• l b'l · D b ·· l d 1 parç 5 • ' iyen.. Bundan ta u ne o a ı ır. Zen- o tum. u soz er en memnun o - kül. hı incilerle ~üslenmiş. Bu hizmet- debilirim. 
~n olunca sen·etini gösteriyor, omuz duğunu söylemedi. Hatta müthiş kn 'd~ Yerlere kadar iğilir. Johan yük- Ya .. demek kendisinden böylece ay
lannrz geniş i"e dar bir elbise yaptırı- mış \'e hiddetini zorla ı.aptedehilnıiş, çıkı 

6
' sle. "PrenSi!s Viktorya gelin~e rıJmağa razı olsun! Bu onu acı laştırı-b k _ se e • 

yorsunuz değil. mi: Bir ~adını~ gü~el intik3:m ala~ak o.nu yalnız. ı~~ ·.~ca~ı içeri alınız!., der. Tekrar cüce yerlere yor, v~. yar~lı düşüncesini kudu~tuy.or 
bir ağzı var dıyelım. Guzel hır agız yerde tesellı etmış ve ertesı gunu «>VI· kadar iğillr ve kaybolur. Johan, yumu- du. Bırdenbıre durarak haklı hı r hıd· 
öpUJmek için yaprlmıştır. Eğer bu ka- ne dönmüş. ~ak divanın iizerine uzanarak hülyaya detle bağırıyor: 
dm kannrz iee ve herkes onun ağzına Gördünüz mü ne iyi bir hareket. dalnr •• Onu buraya oturtacak, burada! - Sana bir şey söyliyeceğim, Yik-
imrenirse ve siz de o kadına malik ise- Do~tluk n?ktai nazarından jyi bir ona altın ve gümüş tabaklarla nadir torya: Benim kadar kim:se sana i~· i ':e 
nfz haklı bir gurur duyarsınız değil iş: aşk noktaı nazarından da fena de- yemekler ikram edecek; alevli bir ateş hoş muamelede buJunmıyacak. bılnıı~ 

mi? ğil.. duvarları aydınlatacak, mağaranın ı.i ol. 
Bu mantık biraz ~ade idi. Bunu Hatta çok iyf. hayetindekl altın işlemeli perdenin ar- İtiraz etti:- "Otto da iyi muamf'lc 

söyliyen zatın bir karısı ve iki kızı var- Amerikalıların kıskançlığa olan la- kasındaki yatağı 12 derebeyi muhafaza yapıyor ama!., 
dı. Kızlannın büyüğü Uç defa nişan- kaydileri şiddetli bir arzu neticesi de- edecekti ... Johan kalkıyor, sürünerek - Peki, öyle ise Otton senin ol sun, 
Janmıştr. Şimdilik vaktını başka bir de ğildir. O, bilAki~, ~rkeklerin .. kadın- mağaradan çıkıyor, dinliyor. Aşağrcia, al! .. . . . .. .. 
Jfkanlı ile geçiriyordu. Delikanlı ara- ları tarzı telakkılerınden mutevellit keçi yolunda bir yaprak hışırtısı n kı- Sukfit ıçınde .~ırka~ adım yu r.~rler. 
tura eve gelir konuşurduk. Kız, onun bir noktai nazardır. rılan dalların çıtırtısını duyuyor; - Kot"kma, oyle hır hayat su recc-
keııdifıfne karşı: kafi derecede alAka KadınM. Alkol .. Spor.. haykırıyor: "Viktorya!,, ğiın ki. Hem bana ne \'ereceklerini bil· 
g&rtermemesinden şikAyet ederdi. Amerikalı erkekler için bu üç şey _ Buradayrm I miyorsun ! 

Salonda anasnın, baba.sının ve iç- arasında bir fark yoktur. Kadınlara Karşılamak fçin ilerliyor. - l~ayır, - karşılık ne ve~ecck lc r. 
Jerlnde ben de olduğum birkaç davet- tam insani bir kıymet vermezler, on- _ Cesaret edemiyorum, Viktorya. - Kırallığın yarısını, bu hır. 
linin ortasında: ları endilerine milsal'i kılmazlar. Omuzlarını l~kaydane kaldırar.ık - Sahiden ,·erecekler _mi? 

- Jak, Jak, beni sevmiyorsunuz, - F akat, diyeceksiniz, onların ta· cevap veriyor: - Sonra da prenses benım olacak. 
diye bağırmıştı. Jak cevap verdi: hakkümUne giriyorlar. - Şimdi oradan geliyorum. Viktorya durur. .. .. 
- Hayır, azizem, sizi seviyorum. Evet böyle. Fakat tıpkı alkolün Mağaraya girince oturmak için Vik - Doğru mu ~.oyluy.~rsun_. 

- O halde gitmeyiniz, kalnız. tahakkümüne de girdikleri gibi. toryaya bir taş göstererek dedi ki: -:. Evet, bana oyle soyled ı. 
- Olamaz, işim var, gitmem ıa · · Ik l'k ld • i · Ik - Bu taşın üstüne baş sihirbaz o- Sükfit. 

- Ilır ın.~an a o ı o ugu çın a o- V'kt a dalgın mırıldandı: -
zmı. lü takdir etmesi bir sebep midir? turmuştu. . .. ı ory ' . ' 

K ğl k bi k ıt ğa t d _ Ay bana ondan bahsetme, ıste- Acaba nasıl şe~ .... 

A 
ız: a üdıyaharal trt'· o u o ur u. Kadın, her şeyden evel, vakıt ge- mivoruml Koıionuyor mıydm? - 0, iş oraya kalsın, bütün dün}a· 

rıne ı m a e e ı • · · · b' ·as tadır Yorgunsa J • • .. 1 b' . . . çırme ıçın ır " ı • - H r dakı kadınların hepsınden guze , ız o-- Jak ağlatma hadı gıt teskın et. . . 1 d s· . - ayı • 
Jak it~at etti: • nl uz,d kadın s!ıı c~nl an ıhı:r· .. ızı ca.n· - Dinle, bana onun tek gözlü ol· nu ç~an biliyor~~ yavrum: . 

. ~ . an m~ ve sıze eg ence ıssını verı~. duğunu söylemiştin; ama pek ala bi- Vıktorya azmının kırıldıgını hısse-
- Sana perestı~ edıyorum, ruhum. Tıpkı sınema rekl!mJarının dalgın bır . . . 

1 
d 

1 
· b' ·· u diyor 

B k.i·c· · · · 1· · lıyorsun kı ya nrı ev erın ır goz • 
- u ~. ı degıl, ıspat etme ısın. yolcu üzerinde film görmek hevesini olur. _ Demek onu iı:ıtiyorsun, 
Annesi soze karıştı: uyandırışı gibi. J h t ddüt tti _Evet eninde sonunda onu alaca-T b.. J k h d. . t t o an ere e • , 
- a ~ı, a • ay 1 ıspa e · Bir Amerikalı, kadının yanına kat' _ tkl gözU \'ardı amma. birisi kör- ğnn. 
- Pekı madam. . iyen istirahat aramak için gitmez. Bl- milş. Kendisi bana böyle söyledi. Fakat Viktoryamn müteessir olclu-

lki .. g~n.~ ,<;.&~ondan ~ıktılar ve bır Jtlkis, heyecan ve hareket duymak _Ey, sonra. Aman sus, istemem. ğunu görerek ilave ediyor: 
daha gorUnmedıler. . . için onu arar. Önce hareket, sonra is- _ Bana hizmetine girip girmem<.k - l\faamafili, muhtemeldir ki dünya 

O zaman anne, eskı hır dostunun tirahat. Bu mes'ut ailelerin ebedi hi- · •-d·· · · d yı •öyle bir dola~tıktan sonra dönerim. 
b .. ı d k d. · 'h ı ttiği d • lSH: ıgımı sor u. "' :. 

agun er e. en ı~ı ı ma e n en, kftyesidir. Fakat Amerikalının heye- _ Aman yarabbi, sakın olur demi· - Ama prensesi getirme, he-m ge-
ne idlğf belırsiz hır k~la meşgul oldu- canı bir defa geçti mi, tekrar yalnız· ye idin. tirip de ne yapacaksın? 
fundan şikAyet etmege başla~ı. lığa n sıkıntıya a\·det eder. _ Yo! Hayır da demedim. Yani _öyle, yalnız da dönebilirim ya! 

KoCMı ona mektup yazacagını, ge- . . dd t d ' _ Vadeder misin? 
Jj k .. · · t b'h d x.· • (Bıtmedı) tamamen re e me ım. 

p ansını gormesını en ı e ecel!iını _ Deli misin 1 Seni dağa mı kapat- _ Elbette vadedebilirim, fakat bun 
vadetti. .. • tıklannı istiyorsun. dan sana ne. Sana göre hava hoş, bili-

- Mektup uzun surer canrm, tele· v BUL M }\. C A O B'l dü a .. .. d .. le fe yorum · .. · - ı mem, ny yuzun e oy • 
fon et. Beklemek benı uzU~·or. 1 2 3 4 5 n 7 8 9 10 11 na şeyler var kil - Böyle söyleme Johan, eminim 

Koca kalkıp telefon ettı. Kıskan· , Süktlt. ki 0 benim kadar seni sevmez! 
mamrştı 1 B A 1 IA L • iT • . • . . h k lb' . . · . · · · A riİi'ı l - - - - - - - U Ş - Bu şehirli çocuklar geldıgınden Bu kelımeler Jo anın genç a ını 

Bir ~kşam karı~ıle ~ızı ~ek .. ılerı gıt 2 -\~ A_ {j) D E R~ A 1~- - beri hep onlarla gidiyorsun. sevinçten çarptırdı. Utanç ve saadetin-
m1,ıerdı. Adam şu !'ozlcrı soylemek· 3 K A Y M A K liJ L ı R A T k ükQt den yerin dibine geçebilirdi. Ona bnk· 

it · - - e rar s . 
le ikt 8 ettı: 4 KJ iJ M E ~ E M E_ N ılj] R_ _Ama ben seni kucağıma alıp ;;r.- mıyor, başını çeviriyor. Sonra yerden 

- Acaba dünyada akıllı tek bir ka- 5 ~ D IA N A [i]1[j] B_ !iJ F_ A raya götürmek için hepsinden kuvvet- bir dal alarak kah.~ğunu dişliyor, n , 
dın var mıdır. 6 L E K E [il liJ K E B A p liyim. Eminim ki seni bir saat huca- a\'ucuna vuruyor. Nıhayet şaşkı~lıktan 

Bizzat, kendisinin de daktilosu ile 7 • R fi' M [iı] K r.' [il~ S [i ğımda tutmak için kun·etim va_r. Bak. ıs.~ık ça_1~ıya ba~lıyor. "Haydı, artık 
aralarında geçimsizlik ~·ardı . . Ona ~ir 8 T A L E- B E- reı A jH U [j' Kollarına aldı, kaldırdı. Vıktorya donmelıyım,, dedı. 
Hispano marka otobo~ıl. hedıye etmış- . . . B r-İ H A L" T boynuna sarıldı. Yiktorya elini uzatarak: - "Alla-
tL Fakat, bu otomobıl ıle yazıhaneye 9 E. G 1 N [i] __ ~ - - _ Eh artık kuwetin bitsin. ha ısmarladık,'' diye cevap verdi. 
ıelmemesini istemişti. Kız ona dedi ı c K u R_ ~ F_ A s u_ L y ,~ Yere İner inmez dedi ki: 
ki: 1 l ıml S A R A P rmJ ril T E N _ Evet amma, Otto da kuvvetli. 

- içine binmiyecek olduktan sonra Hem 0 büyüklerle de döğüştü. 
Dünkü bulmacamızın hal-otomobili ne yapayım? Johan, şüpheli, sordu: - Büyük· 

Bu mantık karşısında adamcağız ledilm•ş şeklı terle mi? 
BUJmağa mecbur olmuştu. Yalnız, .dak 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 _Temin ederim. Şehirde.. 
tilosunun otomobille yazıhaneye geli- 1 lllJliJIJ ~· Sükut devresi. Johan düşünüyor. 
tfni kızları kıskandılar ve zavallı a- 2 - - - - -,!il 1 - _Peki, olsun. Bu bahsi bırakalım, 
dam onlara da birer otomobil almak - - - - - - [il - rii ben yapacağımı bilirim. 
mecburiyetinde kaldı. 3 - - - - - • - ıl _ Ne yapacaksın. 

Bu suretle evin içinde dırıltı ke il· 4 ı[jJ liJ [ij _ Sihirbazın yanına gireceğim. 
di. Esasen birisi müteessir oldu mu, 5' ~ = = -iJ l_ 1 1 - • _ Deli mi oldun diyorum sana. 
evde herkes onu teselli eder, \'e Ame- 6 _ _ !il liJ [ij] (iJ • _ Ne yapayım, vız gelir, girece· 
rikada aile kal·gaları Avrupadakin- 7 _ iJ -1 1 l~I fil li]I ğim. 
den azdır. 8 ıJ !i] liJ !iJ [il Viktorya bir çare düşündü: 

Karı koca ve):a a~klar arasında ol· 9 j] iiJ [i - [i)ı~ 1 · _ Belki bir daha gelmez. 
sun her şey. b~sıt bır surett~ hall?lu- l O 1 I l I fi) [il !i- - Gelecek. 
nur. Bu basıthk hazan kom ık vazıyet l l - 1i' lii1 f'iil I Viktorya şiddetle sordu: 
ler de doğurur. , mı illll!l!!J • 1

• 1 - Buraya mı? 
Bir gece, ahbaplarımdan birisi tele Bugünlui bulmacamız - Evet. 

fonla uyanmı~. Ona telefon eden, çok Viktorya mağaranın kapr!"rna <!O~" 
sevdiği bir kadındı. Kadın da onu sev Soldan sağa ,.e yukardan aşağı: ru yakla., arak: "Gel, biz daha önce çı-
ml§ti. Sonra ayrılmışlardı. Telefon- - BiJ'iik (7) kalım., dedi. Johan da ~:ıp~an olmuş- , 
da kadın: 2 - Çok iyi şeyler (6), mevt ( IJ tu. "Acelesi yok, dedi, gece yarısı 1 

- Gel, diyordu, çok betbahtım, tc 3 - 1'ahta amel esi (8) gelecek ... Viktorya tekrar y.erine otu~- 1 
selliye ihtiyacım var. 4 - Bildirmek (5), nota (2) mak ister. Fakat. .Johan bızzat tevlıt I 

Dostum, kadını elan seviyordu. Fakat 5 - Tekrar (4) , eve oturtmak (5) ettiği korku hls..c:inden kurtulmak i('.in 
bir dost gibi, hemen koşup gitti ,.e 6 - E S G (3) uğraşır: mağara şimdi ona cok tehli· J 
onu göz yqları içinde buldu. Kadın 7 - Bir asker rütbesi (6) keli geliyor, ,.e diyor ki: 1 
teeesUrtlniln sebebini anlattı. Bir ço- 8 - Asıl (2) - Eğer sahiden çıkmak istiyorsan 
çula lşık olmuş ve ındr-ec:f olmuş. Fa- 9 - Kaide (4) şurada üstüne iı;mini kazdığım bir taş 
kat ne yazık ki çocuk ne kadar güzel- 10 - Yüksek yer (6) var sana gö.sterebilirim. 
.., o kadar aptal imiş ve konuşmasını 11 - Gayri be§eri bfr mahluk (5) Mağaradan sürünerek çıktılar, ve 

1 Memleket Haberleri 1 
yağan yağmurla 

Memlekette çok zlyanlara 
. sebep oldu 

Son gilnlerde Anadolunun muh

telif yerlerine yağan yağmurlar 
bazı hasarlara sebep olmuştur. 

Y ozgatta yağmurdan basıl olan 

ve Çiçekdağı ve Mecidiyeden 
gelen seller ı bir köy ) istasyo

nundaki dnkkanları basmış, ahali 

gittikçe şiddetlenen sellerden 
korunmak için sağlam temelli ve 

yüksek yerlerde bulunan bina
lara ilticaya mecbur kalmışlardır. 
istasyondaki dükkanların bir ço

ğunu seller sürüklemiş, dükkan
larda bu unan eşyayı alıp götür

müştUr. Depolardaki buğdayların 
ve tütün inhis EJ rına ait llilünlerin 

mühim bir kısmı mahvolmuştur. 
Tarla zararlan hariç olmak üzre 

ziyan miktarı 50 bin lira tahmin 

edilmektedir. insanca ölenler 

yoktur. 
Ankarada da yağmurdan Bent 

deresi ıcce 10 da taşma~a baş-

Yiyecek 
Toptan flatıar 

Et· Sebze· Meyve ~ 

Et - (Kilo~u) Dağlıç: 54.60-62·
4050· 

Kıvırcık: 54,60 58 50 K. Kaı am:"\~~ 
54,60 K llasır kuzusu. 37,44 K. l\ pi,_ 

kuzusu: 42,8(1·63.96 !\.Keçi 31 .~~ ~ıır'I 
Oğlak: 50.70 Ôkü7.: 21,84 · 35.I \\tsıı* 
D11na: 39 l\. inek: 27,30 - ~5,88 1 

20.28·31 .20 kuruş. J 
Peynir - Beyaz )n~lı öSO ~~ 

1\. 20·2~ kiloluk tcnel\e. ya~~ıı 
kiloluk ıenekt'sl 200-200 kunıŞ· • fıf 
Canerlfil: Okkı~ı ı 5-20 2s.::ıo f\. 
erik: 13-17·~2 kuruş. ~· 

Toze so§an: memetiı :;o-40 ı 
sarımsak: 2 k uru~ Nan•=fı'tf 
para K1rmızı turp : 3(} 40 
Dereotu: 20 P. Maydanoı: rt' 
para. Bakla: (Yerli) 2-3 K. 8•~~ 
9 · t o - 1\. Araka: 3· 4. 5 K. 5e ot'. 
otu: ~ · 3 1\. Pancar: 2, 4 • 5 ~ 1 l 
Yaprak: (Yerli) okka~ı ıO·aJ 

ur uş lspanok : 2 • 4 1\. t<• ti, 
(Yerli ı 6 - 7 kuruş. Tazel••~J 
(.\danıı) Barbunn ; 30 K Ayşeı-adl11 

ya ı: 45 Yerli Çalı. 18· 20 22 ~urıı: ... ~ 
Enginar: (\erli ) adedı S 

1\. Tur la cnr,inarı. 2 • 3 K ı&J 1", 
Sar1msak: (Okkası) ı O- ı 4 1\. ,..ı Cı' 
!Yerlil adedi 2 • 3 • 4 - 5 - 6 - ~ 
Don1ates: Okka:.1 ı oo 1\. 

Meyva ti 
kiraz : 20 - 25 · 30-35 kuruş ÇI 
27-30 2!'i40·::i0· ıuruş. 

Bu(lday • Arpa • Fas11lt',-' 
~oc:-, Buftday: Yumuşak <Ankara) 8-~ 

7,20 8 (1\onyal 6,37,50 IYahşiharı) ~ 
(Polatlı)·8.5 K.(Çank ı rı)7'.30K. faf~ 
Ufak 12 1\. Fındık içi: 88 1\. ~ . ~ 
yüzde J f morfin ~Jalatya J 200 ";., 
şehir ) üzde 12 mor Cin l 200 ~~ 
Tiftik : Oğlan Polatlı J20 _, 
Af~·onhnrahisar 100 K. J'asıamonu r-
Ankara 77 K çorum 78 K. ~ 

Çay, kahve, pirinç, şeker, r 
patates, sabun 

Çay: tCava) okkası 260 - 40(), ~ 
240·800, ( l lindiyc ) 270·400, ( Se 
260-400. Kahve: (;\1uhtelif tipJerl~ 
108 K. Pirinç: (Bombay) 36-42 ( ~ 
33·33,5 (Hindiye) 32,5-34 (Rango1'11 ., 
28,50 (Rtzon) 36-37 K. Şekel" p~ 
Yerli) 35,50-36,75 (Ecnebi) 35.60 ·• 
küp 39,511 ( Ru~: Küp ) 39,50 (,1 
35,60 K. Sade yal: ( Urfa: ~ı ~ 
(Taze) J 25· l 3.5· 140- J 45 (Erzurum· 
(Erinmlş )80 - 90 (Trabzon) ıoS·.1 
Vejetelln: !Yerli) 62 Zeytl" 1".'~ 
( Ekstra ekstra ) 65-67 ( Ek~tnı ) 61 
( \'emeklik ) 56 - t O (Yemeklik) ~ f 
( Sabunluk) 43-46 K. Patate•:l 
naturel 18·19K Sabun: ı/'.e\•tirıy 

inhi•arlarda : 

Yeni bir tip cıgera ,1 
Bir Alman fabrikatörü tİ''b~ 

odasına müracaat ederek~ 
mıntakada yetişen tiitünleri /. 

nikotini hakkında verilecek /. 

lumata göre tütünlerimiıdeo 1~ 
bir tip sigara imal edece l 
bildirmiştir. Ticaret odası ·~ 
racaah Tütün inhisar idarefl 

havale etmiştir. 

aca1~;~ 
Dahiliye hastahklan mutab•~ 

Cumadan maada her gün ö!~,, 
sonra saat ( 2.30 dan 5 e ) 0ır 

lstanbukla Divan yolunda ( 1 ı~ ) b•' 
maralı husus! h ahin esinde dnhıl! 
talıkl arı muavene ve tedı!\i edef· 5 

----• Telefon: l sıabnul 259~ 
ıamış, sular bir iki ~ 
sonra iyice yükselerek Ak" , 
civarındaki evleri basmıştır· ~ 

ani facia üzerine 200 poli9 J' 
itfaiye memuru feyezan tJJ•b ~ 
ne giderek tertibat alınıŞla' f 
evleri boşalttırmışlardır: ~eJ 
zandan üç çocuğun bogol 

rıvayet edilmektedir. 

Feci bir kaza (l 
Adana, 11 - Tarsus ile.~ 

lek istasyonu arasında fe~,~ 
kaza oldu. 511 numaralı ~ 
gardöfreni Bekir hareket b'JI 
deki trenin vagonları nstU11;/ 

diğer bir vagona geçaıe~,I. 
atlarken telgraf teli bog ';/ 

takılmış ve boğulduktan 1 

yere düşmüştür. 
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YENi ÇIKAN ALA c~:~ l "'~ A K iT 110~:1
1 

B A H ç E s Kü5:~~ .~~~-~!!!J KOD AK 
Müsabakasında kazanmağa daha emin olmak için bepiniı 

B OM O T ı• R AK 1s1 ~ Satılık ev apartıman,ars•,e'fYB 
IJ - Satılık ve kiralık -
J1 Kuzôuncukta i\hinirpa*o mahalle· 

Tecrübe ediniz. Emsali arasında bu nefasette 
rakı yoktur. 

Kilosu 200 kuruştur 

hiç bir ~I sinin Aziz bey ~okağında Be~er oda· 
dan iki bölüklü fe,·kalAde nezaretli 
eşcan mfümireyi ha\'İ \'asi bahçeli 16 

~; numaralı doktor hakkı beyin hanesi 
150, 250, 300. _?~O, ~000 gramlık şişelerde ((ii ucuz fiyatla .satılık ve l..:iralıknr. deru· 

30 50 60 100 :LOU kuruşa satılıyor. j nindeki lere müracaat. 
11~Jlfil1Cıını!~ Her yerde arayınız eını:::mımi:;'\lllilll:~• Satılık apartıman - l\lüceddet 

Askeri mektepier sabn alma komisyonu llAnlars 

Kilo 
2000 Taze fasulye 
2000 Patlıcan 
1000 Bamya 
500 Domates 

1000 Ispanak 
2000 Kabak 
2000 Semizotu 
2000 Taze bakla 
1000 adet Enginar 
200 Salça 
500 Taze bezelye 

3000 adet Limon 
Maltepe piyade abş mektebi için yukarıda cinsleri ve miktar· 

ları yazılı 12 kalem yazlık sebze ihalesi 20 Haziran 931 cumar
tesi günü saat 14,30 da icra kılınmak üzre kapalı zarf suretile 
satın alınacaktır. Taliplerin şartnameleri için komİS)Ona müraca
aları ve iştirak için de şartnamesinde yazılı olduğu veçhile te
minatlarile birlikte teklif mektuplarım muayyen saatine kadar 
müselsel numaralı makbuz mukabilinde komisyon riyasetine tev-
di etmeleri ilan olunur. (222) . . .. 

Kilo 
20,000 Taze fasulve 
20,000 Taze le ı bak 

20,000 Patlıcan 
5,000 Bamya 
4,000 Domates 

20,000 Semizotu 
20,000 Bakla 

8,000 Adet Enginar 
1,000 Salça 
3,000 Demet Maydano5 
3,000 " Dereotu 

20,000 adet Limon 
4,000 Ispanak 

10,0üO adet Kıvırcık salata 
300 Kuru sarmısak 

5,000 Havuç 
15,000 adet Hıyar 
3,000 Dolmalık biber 
4,000 Bezelye 

Askeri mektepler ihtiyacı için yukarda cir.sleri ve mıl<tarları 
yazı.ı 19 kalem yazlık sebze, ihalesi 20 - Haziran - 931 cumartesi 
günü saat 14 de icra kılınmak üzere kapah zarf suretile satın 
ahnacaktır. Taliplerin şartnameleri için Harbiye mekt~bi satın 
alma komitjyonuna müracaatları ve iştirak için de şartnamesinde 
yazılı olduğu veçhile tcminatlarile birlikte teklif mektuplarını 
muayyen saatine kadar müselsel numaralı makbuz mukabiJinde 
komisyon riyasetine tevdi etmeleri ilan olunur. (223) 

Devlet Dem l ryolları ilanlara 

Otuz ton kalay ve üç buçuk ton antimun kapalı zarfla müna
kasaya konmu,tur. Münakasa 20 temmuz 931 pazartesi günü saat 
16 da Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarnı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerini beşer lira mukabilinde Ankara· 
da ve lstanbulda idare veznesinden tedarik edebilirler. 

(Resmi İlanlar Türk Limited Şirketi) 

Niğde orta mektep 
müdürlüğünden: 

1 - Niğde muallim mektebinin 13414 lira bedeli keşifli bahçe 
divarı 25-5-931 tarihinden itibaren 30 gün müddetle ve kapalı 
zarf ilsulile münakasaya konulmuştur. 
2 - Talipler şartnameyi Niğde orta mektebinden istiyeceklerdir. 
3 - Münakasaya iştirak edeceklerin mali ve fenni vaziyetlerini 

resmi vesaikle ispat etmeleri lazımdır, 

4 - ihale 20-6-931 Cumartesi günü saat 15 te Niğde de orta 
mektepte müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - Teminatı muvakkate makbuzu ve mektupları, münaka!-a 
ve ihalat kanununun onuncu maddesine tevfikan ihzar ve zarflar 
ihaleden yarım aaat evvel komi.iyon riyasetine verilmiş bulunacaktır. 

kArgir dört kat havagazı, elektrik ıerkos, 

nezaret fcvkal4de Şişli hastane imı~yon 
civarındadır. I0,000 liradır. 

Jstanbul dördüncü vakırhan A~ma 

kat 29 Union !\ol 

iş arayanlar 

Daktilo - Gayet iyi ingilizce bi
len bır daktilo hanım iş aramaktadır. 

lstiyenler gazetemizde Fikret Adil beye 
her gün öğleden sonra müracaat cdebi
bilirler. Telef: 2.43? 1 

M&lteferrik kUçUk llAnlar 

Ankarada işi olanlara - ıAnkara 
iş Bürosu), Ankarada mütahassıs ceşkilAt:ı 

malik yeg:lne vekAlet. temsil, takip mü· 
esse~csidir. 

Ankara - Bankalar caddesi - .Anııdolu 
han • Posta kutusu: 166 

Budapeşte de - Yüksek J\lühen· 

dis mektebinden mezun l\lacar mühendi~ 
ev, beton nrme ve diğer mühendis inşa 

atına ait bari talan ve keşifleri, yapı yor. 
Adresi; Beyoilu Sakız-ağaç cadde No. 
2 kat 2. 

Kira getiren emlak alırız -
Tramvaya, iskeleye, şümendüfere yakın 

olanlar müreccahtır. Terhin edılir~e bin 
liradan yukan PARA iKRAZ ~dilir. 9-12 
arasınd:ı müracaat 

lstanbul dördüncü Vakırhan 

URIO:\KOL 

Memur istiyoruz - isiniz olma 
dı~ı zamanlarda çalışaul< ayda 90 liradan 
fazla kazanabilir-iniı~. Bize mektupla SO· 

runuz, mel.cup için 6 k11ruşluk pul ko 

yun uz. (f 2481 Iscanbul Postanesinde 

No. 400 

nı~ıımıı~ııııııııııı~ııııııııııııııı~ıııı ııımııı~ııı ıııııımııı~ıı 
---• Dr. Ihsan Sami --mıllll 

Öksürük Şurubu 
Oksürük ve nefes darlığı için 
pek tes:rli ilaçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut tilrbesi No. 189 

• Her eczanede bulunur._ .. 

Piyango müdürlüğünden: 

Nümunesi veçhile polis hüviyet va· 
rakalarile beyannamelerinin kaydine 
mahsus defterlerden tabettirileceğin
den tab'a talip olacakların pey akçe
lerile birlikte 13 - 6 931 cumartesi sa 
at on beşte piyanko müdürlüğünde 
müteşekkil tayyare cemi)r()ti mübayaa 
komisyonuna müracaatlan • 

Diş tabibi ---• 

Suat Ismail 
Avrupndan gelmiştir. Yeni 

Postane caddesinde ikbal kü
tüpanesi karşısındaNo 8telefon: 
lst. 4156 

Darüşşat aka müdüri
yetinden: 

Mektebin bir senelik et ve 
ekmeği kapalı zarf usulile; o
dunla kok ve mangal kömürü 
münakasai aleniye suretile mü
bayaa olunacaktır. 23 Haziran 
salı günü saat 16 da kararı kat
ısı verileceğinden taliplerin o 
gün saat 14 te Nuruosmaniyede 
Cemiyeti T edrisiyei İslamiye 

merkezine gelmeleri. Şartnamesi 
mahalli mezkiırden her gün alı

nabilır. 

ilandan istifade 
ediniz 

KODAK 
Makinelerini Kullanınız! 

Müsabaka müddetince hususi fiatıar 

Hok-Ay ve Bravni 
Kutu makineleri 6,75 

liradan başlar 

Poket Kodak ve Hok 
Ay körüklü makineler 

11.25 liradan başlar -~~~I 

2 
20 

KODAK Seri 
Otomatik 

liradan başlat 

Mükemmel ve sağlam makineler kullanışı 
kolav. Netice fevkalade 

.a. .. ımııa.1111m0m•Mf1Ectroı:zı#a8• ................................ ~ 

~~~~~~~~~~-./ 

Uşşak Terakkii Ziraat 
Türk Anonim şirketı idare meclisinden : ,f 
Şirketimizin sermaye vaziyetini tezekkür etmek üzere 18 ıı1 ~~ 

931 tarihinde fevkalade surette toplanmağa davet edilmiş ols~ ~.f' 
aedarlar umumi heyeti muayyen günde toplanmış, fakat ticare / 
nununun 386 ıncı maddesi mucibince bulunması lazım gelen el< 
yet nisabı hasıl olmadığı anlaşılmıştır. . r/ 

İkinci içtima 29 haziran 931 tarihine müsadif pazartesı g ~f 
saat onda tirket merkezi olan şeker fabrikasında toplanacağıt1 lf 
hissedarların içtimadan on gün evvel Uşşakla şirket merkeı:İ~eı 1 
tanbul ve Ankarada Sanayi ve Maadin Bankasına, hmirde EJ111

" / 

de Neş'et Beye müracaatla senetlerini tevdi etmeleri duhufö'e 
rakaları almaları ]üzumu ilin olunur. 

Ruzname: /ı. 
Sermaye sülüsten aşağıya düşmüş olması hasebile ticaret .~,ı1 

nunun 325 inci maddesine tevfikan sermayenin tezyit ve 1 

veyahut şirketin fesh ve tasfiyesi. Je~ 
(Not: Bu içtimaa bir hisseye sahip olanlar dahi iştirake 

ur.) == ==== == A 
Mes'ul Müdür Uefik .;\Jl 


