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~::;a k~nferan•~ toplanır~•n (anlaşmasına karşı) se~mayeıleBele- ı müthiş, 
~i erı ~a cıha_n efkarı umumıye- I F - it 1 ' - dıyeler bankası Trabzon dag"' larında kar ·' ~de zıyade ışgal eden mesele- i ransa a ya !1 1 

t? hiri harp borçları işi idi. 11 i \j · · 
ı_ '"li A. . l . ; . A .. = ANKARA, 16 ( Huıuıi) -ı ~d ınerıka bu mese enın ~ Parıs 17 (Hususı) - Dort- ~ . k ·ı 1. ta k .. - ' ~ § bır buçu mı yon ıra sermaye 
~İlıtıeın o_n~eransında munakaşa 'ler misakının imzası esnas.ında, 11 ile teşekkül edecek olan bele • 
~i h eıını şart koşmuştu. Hal- s Fransa ve İtalyanın noktaı na -~ g diyeler bankası hazırlığına de -ı 
dijbıed~rp borçları meselesi halle- \zarları anla -~ ~ ~ vam olunmaktadır. Şimdiye ka-
'1 ıkçe Avrupa memleketle • ( şıldıktan ıon- \ I dar belediyelerden toplanan 
~~ e tna.li Ve iktısadi istikrarın te· ı ıra, M. Mus- a \yüzde beşler 1..300.000 lira ol -
~- edilerniyeceği anlaşılıyordu. j solini, ayan ~ ~-· ~ ~ B muştur. 
L ~tr taraftan konferans işe baş _ l ~e~lisi kür - ~ ; ,- \ Bir buçu~ m~lyonun dol~~s~ 
~ktan b" k .. l .1 susunde Fran 1 için (200) bın lıranm azamı ıkı 
~e ır aç gun sonra ngı - ın •1 1 l k d b 1 d" l f L' Fr l . . lı sa ı e ta ya aya a ar e e ıye er tara ın -
~il ~ a.na~ ve _talya ~ıbı devlet- • arasında bir ' dan tahsil edileceği tahmin olu- · 
tfcıukJ lnerıkaya ödemıye ~~c~u~ 1 itilaf temini_ nuyor. 1 Nev yorkta haveJar ınsanıan ma-
ltıdi ilrı, fakat artık eskıaı gıbı nin lüzumun- ı : ' lki ay sonra banka açılıyor yolarla ııokaklara atıyor.. tstanbuld:ı. 

~, •rın haziran takaıtı gelıp ça- ı "' !arından hah- ~1~ 1Y 1 ka talımatnamesmı hazırlamıya ,
1 ~tdu !. setınişti. .\ ~ başlamıştır. Banka belediyele- a Havaya ne oldu. :'\ıaınm detıı.. Ev-

h. -~ba (15) haziran gelip ça _ . Yakında , \_\\ ' ış _re vasi mıkyasta kred~ açaca~ ın ,·rll•i ı:-ün tstanbulu ıeı ha .. tı.. ve hAJA hiç 

~ \'e A d l ti . A . 1 Fransız mec -~ lt ~; 1 ve bu suretle her lıeledıye şehır i' bir gunümllı: emnı~·rtıc gcçml~or.. Evvelki 
t )'har vrupa eve erı . me_rı: , lisi dörtler mi ~ ~ı~ '~ ihtiyaç}arını kolaylıkla temin e- Rünkü ~·ağmur şrhrin bir çok yrrlerlnl aeıe 
tttttı . p borçlarının taksıtlerını 1 sakını tasdik ~ • ).,~ decektır. b:ıstı~ı ı:-lbl Rami ci\-annda gczmlyc çıkan bir 

~ 'Yınce ne olacaktı?. İşte bu f edecek ve M. \ Bankanın merkezi Ankarada i1 ııill'drn l\luzııffrr Hnım isminde bir kadını 
~1· .. londra konferansının aki - 1 B D I d" R M. ~dl&dlyke . 1 olacak. İstanbul, İzmir gibi bü- l 1 ~ ıldırım öldurmü,. rııtma Hanımla bir ço-
~- ı.ı • E a a ıer omaya gı ece tır.. ··k h" 1 d b · b 1 ~ 'illi _ıerıne tesir edecek mühim t . . . . .. f yu şe ır er e §U esı u una- ;s rıığu ba~ıltımştır. Fatma Hnnım hastane. 
~ilerle d l • di 1 Bu Daladıer - Mussohm mula- I . cakt~ ... Müdürlüğüne Dahilive dedir. 1 

l lfatrrla d 
0 uldı ~ · .. h katından neler çıkacağı merak- ı , Vekaletı muhasebe müdürü İsa I T b 1 d k' daıı-ıara kar dii•li 

İ~l r a o ugu uzere arp : ' B . . . .. I § ra zon " rnrın a ı ,. ,, · 

~ lrl l . d A "k la bekleniyor. cyın tayını soy enilmektedir .. 5 llalbuk. 1 d _,_ vo Amerlkada 
ıneae esın e merı aya ... yormuş. .• .on raua 

ıı;.. .ı ti-d · k d .. . .. • auuııııımııııuuııınııııııııuıııınmııhlıuıııııııınıuııııııııımınıuıııınııııııııııııı iJ • ııuuıııııınr.ıııııJ?ll11111ııııanuıınıır.uuuıı ııııı11uıııınmıını1nıııııınıııııu11ıı .. 
ı"lle oq ıye a ar en musaıt go- sıcaklar lmmnları b:ı~·ıltacak bir hal almııf. 

'illlt borçlu devlet İngilteredir.. Eroı· n kaçaJ:<çılıg..., 1 bir !;;Ok klrns<'lcr nııı3·0Jarla dola mıya baş- ımndal aynk kaplan Tfl ııapkalar Tardır ki 
~1-· tr lamışlıırdır. rn gWUncllnü foı;kU <'den rrkck gömleklerini 
~ıt·. '. geçen (15) kanunuevvel lJl Bu ynz htaııbuln garip modalar getiri- Osman Oc.maı Bey arkadaşımız 4 Uncll •yı-
'İl' ı te!kil eden (19) milyon 
'ı ~~lirasını ödemitti; fakat aY.· 
d~da bu tediyenin son ol -
l.c.t~ , bundan sonrası için bir 
~ ~areıi bulınak üzere A 
fediğ· \iikumeti ile görüımek ie-

lllj b"Jd" . . t,. ı ırmı§tı. 

Kendisini Amerikalı gibi satarak ka
çakçılardan 4000 liraya eroin alacak 

memur Suat Beyin ifadesi 
~ tt,. ltııaya gelince, o vakit ikti· 
~tilt '"kiinde bulunan M. Heryo 
)\ Ilı tre hükiimeti gibi son defa· 
~thıua olmak kaydı ile tedi • kararı alan altısı mevkuf, dokuz ki •t, bulunmak istemitti, fakat §İnin muhkemeaine dün öğleden 
~~ ~eclisi ~ebusanı hariciye sonra İstanbul ağır ceza mahkeme 
~, enı bu teklıfi reddettiği için sinde başlanmıttrr. 

Bir ıebeke halinde eron kaçakçı 
lığı yaptıkları iddiasile haklarında 
tahkikat yapılanlardan muhakeme 

~ 'l başvekili istifa etmek mec- Muhakeme edilenler, fabrikatör 
~n~e kalmıftL Bu yüzden Bernart ve Blmental Niko Cama • ' 
~~ a. ıle Fransa münaıebatı dani ve kardeşi y orgi Caınadani 
L v l gergin bir şekil almıttı. 
"lt11~a ltalya da Amerikaya 
~t, Q rçlu olan memleketlerden-

l't tıı 11 memleket de harp borç -
tket eıeJeıinde İngiltere gibi ha
.• tcı.ı ~~ittir. Fakat İtalyanın 
~'tı ~ llllıhim bir yekun tutmadığı 
~kltı '&elenin kat'i surette halli 
>ttJj d'lldan onun tesiri ehemmi -

Efendiler, mühendis Kadri Bey, e• 
lektrikçi Mirican ve lstelyo Efendi 
lerle Matmazel Eleni, Dimitri Di· 

mitriyadis ve Harilaüs Efendiler • 
dır. Bunlardan sondan üç kiti, mev 

kuf olmıyarak mahkemeye veril • 
mi§lerdir. 

Kararname 

yor. Bunların ltlndı• alaca renkli ı;ömlcklcr, f:ımızda nnlatmaktnılır. 

•••••••••aıaa••eaaaaaaaeaaaaa•eaeaEwaaaw•11e•1111• .. aaaaaaaaaaıa1aaaaa .. aa1aa ............... 

Bir Mütevelli Tipi 
Salahattin Mollanın şimdiye kadar eline 
geçirdiği yüz binlerce liralar kendi 

yanına kar mı kalacak ? 
- 5 - j n_ıüte~ellilikten azledilmit isede 

Kevakibi zade Salahattin Mol- ı :•m~~ye ~adar hak.sız olarak aldı
la Bey Ayaz pa§a vakıflarına mü- gı yuz bınlerce lıralar yanında 
tevelli olamaz. Mevcut hukuki ve kalmıştır. Binaenaleyh Salahat -

kanuni usuller buna asla müsaade 
edemez.. Bu hakikati bir taraftan 
bir kaç gündenberi en kati vesi -

kal ara, diğer taraf tan akli ve man
tıki delillere istinat ederek isbat 
ettik. Bununla beraber evkaf ida
resince Kevakibi zade Salahaltin 

Molla Beyin Ayaz paşa ahfadın -
dan denerek Ayaz paşa vakıfları
na mütevelli l•.:.·in edildiği de mu· 

tin Molla Bey hakkinda sadece bu 

azil ile iktifa edilecek ve kendisi· 
nin Ayaz paşa ahfadından olma -
dığı meselesi evkaf idaresince tet
kik edilmiyecek olursa bundan 

e'"·ı s· kı dir. 
~· ~ 1lltd· h 11l ald ~ arp borçları meselesi -
~t h .. ~~ son vaziyet §udur: İngil

lt.İljlı uıneti daha (15) haziran 
Relınezden evvel Amerika 

Mahkeme heyeti, Aziz Beyin re
isli ği altında azadan Nusret ve A -
l§m Beylerle tetekkül etmi§, müd· Maznunlardan Bernar Blome ntal 

· hakkaktır. Molla Bey bu suretle 
haksız olarak ele geçirdiği müte-

sonra da o binlerce lira Molla Be
yin yanında kalacaktır. Fazla ola
rak bu cüretkar Molla bugün hala 
elinde tutmakta olduğu esassız i
lamlara istinat ederek yarın şu ve 
ya bu makamın kararı ile tekrar 

eski mütevelliliği eline geçirmeğe 
çalışacaktır. Nitekim son zaman
larda, yani azil kararından sonra 
fstanbul belediyesi laraf ından A-

Mehmet Asım 
Devamı ikinci Sayıfado 

'-1akedonyada 
dehşet! 

Sokişin· ·· ı ·· .. b ın o umune se ep 

8 °lan işkence 
d 0Fy A. 
~tth. , 17 (A.A.) -- Make-

\ ~ Razetesinin yazdığına gö· 
d• lked · · f ılt onya partısıne at e -
~ttjtı Ni!h'deki bombalı ıuikaat 
b· teıind 
it Çok .e. Yugoslavya polisi, 

"ıtt kıınselere işkence yap -
~lı.. \te Sok. . . ··ı·· .. b 

.. 1ı.ı •tının o umune se ep 
V !lltr. 
\ı• 1Yet, çok vahimdir. 

dei umumilik namına muavin Ah
met Muhlis Bey hazır bulunmu§ -
tur. Dava edilenlerin yedi avukatı 
vardı. 

Uaulen önce mahkemeye veri -
!enlerin hüviyetleri tesbit edilmi§, 
altıncı müstantik Salih Bey tarafın 

dan verilen muhakeme ve muhake 
meden men kararnamesi okunmuş 

tur. Bu kararnamede, kendisini A· 
merikalı Mister Sinkler diye tam -

tan memur Suat Beyin dava edi -
lenlerle temasa geldiği ve işin mey 
dana çıkarıldığı anlatılıyor, neti -

ticede dokuz kişnin hareketi, ceza 
kanununun 296 ve 403 üncü mad
delerine uygun görülüyordu. Hak-

larında tahkikat yapılanlardan T o 
katliyan oteli sahibi Medoviç, Var 

tan, lstefo Aleko oğlu, Y orgi Bak
lacı oğlu Efendiler ve diğer bazı 
kimseler için muhakemeden men 
kararı verilmitti. 

Birbirilerlne atıyorlar 

Dosyadaki raporun ve diğer ev -
rakın oku~ması bittikten sonra, 
dava edilenler sorguya çekildiler. 
Matmazel Eleni hariç olınak üzere, 
bunlar, ilk tahkikat sonunda Sul -
tan Ahmet birinci sulh ceza mah
mekesinde sorguya çekilmişler, ifa 
deleri tesbit olunmuş, içlerinden 

yalnız Harilaüs Efendi serbest hı -
rakılmışlı. Dimitri Dimitriyadis E -
fendi de, sonradan müstantiklikçe 
tahliye edilmişti. Dün ağxr cezada 
sorguya çekilirken, hepsi Sultan 
Ahmet birinci sulh ceza mahkeme
sinde verdikleri ifadeleri tekrar et 
tiler. 

Polisten korkmuşlar 
Polisteki ifadeleri ikrar yollu o

lanlar, bunu korkuya atfettiler. Po 
listeki ifadeleri müphem olanlar, i
zah yollu söz söylediler, inkar et -

Devamı Onuncu Sayıfada 

vellilikten yüz binlerce lira topla
ımıttır. 

Vakıa "Molla Bey son seneler 
zarfında vakfa hiyanet etti deye Dcoamı J)o/mzuncu Sayı/ada 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Sabah ~ıkarken keşki bastonu alaca§ıma, şem· 
siyemi alsaydım ... 
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~~RETLER 
: iş ve meslek 

SOHBETLER 

Bir araba kazası 

1 
terbiyesi Darülfünun Oktruva Yıldızda 

~~ukla.rımızı yeti§tirme İ§İ ko
l ~ ldu mu aklımıza bir çok cüm 
o ~ t relir .. Hatta birisi nezaket -

~h· . 
ır ıı yapıa: 

le 

ı: - Hiç aile terbiyesi görme
ı '111 trı"? 

Nakli ve islahı 
etrafında faaliyet 

Gümrüklere veril- Beynelmilel l<on
dikten sonra Be- feranslara hazırlık 

Dostlarımdan biri yanında re· 
fikası ve çocuğu olduğu halde, ge
çenlerde Kadıköyüne gidiyorlar. 
Kumluldan, Modaya doğru uzan· 
mak üzere, bir arabaya biniyorlar 
Araba, Kndıköyünün meşhur tek 
atlı, lastikli, pırırl pırıl fenerli, 
temiz döşemeli, güzel perdeli u
zun arabalarından biridir. " 

1
•• Deriz ıc • 

'İı ......_ Mektep, medrese görme • 
lit herif,, sözü bir nevi hakaret-.. 

Bekirağa bölüğü, teşrih
hane oluyor 

~ .\l~ınler insanları yetiştirmek Darülfünun ıslahatı etrafında 
~ lıle terbiyesinden, bahseder- faaliyet hararetle devam etmekte -
· B ·ı 1 dir. Tıp fakültesinin taşınması için ... 
1 

una dair cilt cı t eser er ya· 
~ lr d k yapılan hazırlıklar henüz iptidai şe ~ . Hatta çocukları yaşa ı • kildedir. Darülfunun binasının b\-
l:ı · cemiyetlere uydurmak için ah- . 
"it terh· . . b' · t _ rinci katında bulunan basıt effa ~' ıyesı dın ter ıyesı, es e . d 
"itte . ' . .. .. .. . kaldırılmıştır. Burada ıcap e en ta 
~le.: ~hıyesi, diye hır suru muhım 1 dilata projelerin kabulünden son . 

·• der· ·· l l 1 
aurer er. , ra derhal başlanacaktır. 

~ llıe.n bugün bir aileye, bir mem Diğer taraftan "Bekirağa bölü -
l ·.te ~e bir insanlığa uymak mec- g~ Ü namile maruf binanın fakülte 
"lltıl'er · " 

li ındedır: . .. teşrihanesi. l'..apılm~sı. kararlaştırıl· 
~ l.l ltıecburıyet ınsanların du • mış ve tadılat projesı de yaptırıl -
~dttteğe başladıkları günden beri mıştır. Bu binada inşaata derhal 
;· 

1 t.raaı kesilmiyen bir çalışma baslanacaktır. 
l\~01t.rak devam eder. Fakat in- Bunlardan b.aşka .şehir ~~~~ane • 
~. 't"trk ailenin ve sade memle - }erinde de anfı şeklınde buyuk sa· 
;· 

111 
hir parçası olarak değil, bir tonlar inşaatına ait pr~jeler biti • 

ı_
1

1\ ldatn 1 k manalıdır. iş rilmiştir. Buralarda da ınşaata d: · °'t ı o ara k D ··tf" b 01.ltü k ·1 "b' Ieket hal başlanaca tır. aru unun ı • tjı. n artı aı e gı ı, mem 
1 

k l t 

~oı k .. nd' . . . l zorla ka· nasının içinde yapı aca esas ı a-" ıstnı ınsan ara . A •• d · 
l et · . . 1 dilat üzerınde alakadar mu errıs· 

~. ;•ren bir mevzu. hal~n~ a ~ış- lerin verdikleri projeler müşavirlik 
'tıl U ~eya bu terbı!e~ı ıt o an heyeti tarafından tetkik edilmek
~ '' .. ıtıiz, mesleksı~. ms~n ara- tedir. Bunlar bir kerre de yakm~a 
,İtt h~yük bir fark gormuy~ru~. içtimaa çağrılacak taşınma komı.s
' '1ılak ve kıymet kazan~ıgı hır yonu tar•fından da bir kerre tetkık 
't tıda terbiye meselelerı sade· olunacaktır. Esaslı tadilata ve ta • 
~"ki usullere ve eski kategori- şınma işlerine ancak imtihanlar 

t tore ölçülmektedir. Meslek bittikten sonra başlanılabilecektir. 
~tt i• letbiyesi hemen hemen bizde Dün Maarif müsteşarı Salih Ze· 

lediyede 
Bütçe açığı ve açıkta 

kalan memurlar 
Oktruvanın belediyeden alına -

rak rrümrüklere verilmesi üzerine 
beledive bütçesinde 350 400 bin li 
ra katİar açık gösterceği tahmin e
dilmektedir. Belediye bu noksanı 
nazarı dikkate alarak bazı inşa.a -
tın yapılmamasına karar vermış -

tir. 
Oktruvanın gümrükçe tahsiline 

devam edilmektedir. Gümrüklerde 
birikecek olan oktruva varidatı a
yın sonunda 15 gün zarfında bele
diyeye verilecektir. 

Oktruva teşkilatından açıkta ka 
lan memurlara maaşları tam veril 
miştir. Temmuz maaşları da tam 
verilecek, ağustos ayında ise yarım 
maaş alamaklardır. Bununla bera· 
her iki ay zarfında açıkta kalan me 
murlarm sırasile belediye şubele • 
rindeki münhallere tayinleri yapı
lacaktır. 

iki sevgili 
Atinaya kaçtılar, 
evlendiler, dön

:ıll~\tl~ıyan bir mevzudur. ki Bey de Darülfüuna gelmiş ve 

l\~~ lli.ifus tahriri neticesinde müşavirlik heyetile birlikte meşgul Bundan bir buçuk .ay evvel Pera 
ıj~ :''1rıı.ın yüzde altmışı mes~ek - olmuşuştur. palas oteli karşısındaki seyahat a-

düler 

b~ 'lkıealeği meçhul gösterilen pnnnn Ankara 17 (A.A) - ımmı çentasında memur Artür isminde 

~" ı.ı.'lkıleket için it ve meslek ter· = Darülfünun islahatı münasebe 1 120 ~aşı~da .bir genci? 4.5 ya~ında 
ı ''•ı h ·b· "h' · i s Katına ısmınde evlı hır kadınla 'ttdtıı b~va gibi, su gı ~~uçı~ ~:~ 1 tile .hariçte~ _birinci derecede J birlikte Atinaya kaçtıklarını yaz • 
'et ıri olmak gere ır. un u s olorıte sahıbı olarak tanınmış , ı mıştık. Artür ba~asından çekindi· 
~I ttn hayata girmek, modern f bir kaç müderrisin getirilece !! ği için Atinaya gıtmek ve orada ev 
,~lerle aıık atmak istiyen bir IJ ği haber alınmıştır. a lenmek kararını vermeye mecbur 
~)et bütün kadrolarında işe ve ımıı.ııınıınıuımıınıınııumııınmnınııınııııınıııııııınnıınıııııuııumııııuııımdl kalmıştı. 
, 1 'ie çok ehemmiyet veren bir Amerikalı ziraat Artür ile Madam Katina bir kaç 

~1\lk olacaktır. gün evvel Atinadan lstanbula dön "' ... ,,. 
ı,~~ıl~ maarifinin en güzel i
teb· ' <>lan Reıit Galip köy mek

le~ ~"ermek istediği iş ve mes • 
... )'o,. .. ·1 T k' 'f' "I ~· "U ı e ür ıye maarı ıne ye-
~l' Sığırı hazırlamıı ve adımı 

,,, ala.caktır. 

~~ \itakrat mektebinden iş mekte 
~ teçiıte Reıit Galibi bir şef 
t~~ .ta.~ımak bu itin. veri~ d: 
lıt nı tırndiden tahmın ettırebı-• 

"' . ~ 13· 
~I\ lr taraftan it mektebe girer-
t~ '.beri taraftan da mektebe gi·q ~ • 

\)' tın edebiyatı başlamıı bulu • 
~~t'. Maarif Vekaleti mektep 
)ita ciı ~dürü lsmail Hakkı Be
~i,., ! "e meslek terbiyesi) Tür· 
Ilı~ ~a.rifindeki dönüm noktası· 
t~._~~ebiya.t sahasında ilk beşa· 
-tıaıd· l ır. 

~~ :~a.il Hakkı Beyin it ve mes· 
\~ et'biyeai ilk fakat olgun ve 

'it :••nı kavramış ve geniş boşlu-
~ alduran ilk eseri. 

~~ b' eıer muasır hayata girme • 
'İtı~trla.nan bir cemiyet için ü • 
'•~I ' Sok düıünülmesi, çok ko
\1' ~"-lı lazım olan bir mevzu -. 
1 1 
~: "e :tnealek terbiyesi yalnız 
'toal&r için değil, Türkiye mü 
ı. 'tle..: . • . I 1 . ")\ • • ıçın yenı mcıe e erı or-

'ilııtıektedir. 
Sadri Etem 

mütehassısı 
Amerikalı ziraat mütehassısla· 

rından Mr. Gardner memleketimiz 
de zirai tetkiklerde bulunmak üze
ı·e dün Nevyorktan lstanbula gel -
miştir. 

miişlerdir. Madam Kati~ Atina -
da kocasından ayrılmış ve Artür'le 
evlenmiştir. Artü Galatada bir va
pur kumpanyasına memur olarak 
girmiştir. Babasından ayrı bir ev • 
de oturmaktadır. Beyoğlu muhitin 
de bir hayli münakaşa mevzuu o· 
lan bu hadise de bu suretle kapan· 

Mr. Gardner gazetecilere; mem 
leketimizde altı ay kalarak ziari 
tetkikl~r yapacağını, vazifesi hale· 

mıştrr. 
kında şimdilik malumat vermıye· 
ceğini söylemiştir. 

lstanbul çöpleri 
Belediye lstanbul çöplerini topla 

mak ve denize dökmek işiiı.i bir mü 
teahhide vermişti. Müteahhitle be· 
ledive arasında yapılan bir muka -
vele.ye göre çöplerin sahile yakın 
bir vere dökülmemesi lazım gel -
mektedir. Buna rağmen mavunala 
rın Sıırayburnunu döndükten son • 
ra hemen çöplerin denize döküldü
ğü görülmü§tür. Bu çöplerin Yeni 
kapı, Ahır kapı ve Y edikule sahil -
)erine giderek bir çok şikayetleri 

mucip olduğu da görülünce müte • 
ahhit hakkında zabıt tutulmuştur. 
Müteahhide çöpleri sahilden beş 

mil mesafede denize döktürtmesi 
bildirilmiştir. 

Kadınlar birliğinde bugün 
senelik kongre 

Bugün saat ikide kadınlar birli
ğinin 11enelik kongresi yapılacak . 
tır. Kongrenin münakaşalı olacağı 
tahmin edilmektedir. 

VAK 1 T 
GUndellk, Siyasi Gazete 

latan but Ankara Caddesi, VA KIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Ynzı !.§teri telefonu: 243i~ 
tdaı;,c teıctonu : 24370 

Telgraf adresi: Istanbul - ._..AKTI 
Posta kutusu No. 48 

Abone bedelleri_: 
Türkiye Ecnebi 

Seneli': 1400 I{r. 2700 !{r. 
6 nylık 750 . 1450 • 
3 aylık 400 • 800 • 
ı aylık 150 .. 300 • 
ilan Ucretlerl; 

'l'lcnri il!inlıuın illin ımhlfl'lf'rlnde ıwıntl· 

mi 30 kuruıttnn baı:lar, ilk sahifede 2~0 

kurusa kndnr c;ıtmr. 

lfüJ. uı,, fnzln, de\·nmlı ll!iıı verrnlerc alt 

ayrı tl'nzllfıt ,·ardır. 

Resmi Ullnlnrm bir satırı 10 lmruştur. 

KUçUk ilanlar: 

Bir d~fnsı 30 iki defası 50 llç defası 65 
dört ıtefrı.sı 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık UO.n verenlcrto bir defası mecca· 
nendir. Dört satırı geçen ll!ntnrıo r11.1:ıa 

satırlan be: kunıı;tnn besnp edilir. 

Döşeme için büyük bir 
müsabaka açılıyor 

llir hafta evvel 1stanbula gel -
mi~ olrın Trabzon mebusu Hasan 
Dl\y dün Akşam Ankaraya hareket 
f'tmi8tir . 

H;{san l3ey; şehrimizde toplana 
cak Leynelınilel konferanslara tah
sit"i l:ararlaştırılan Yıldız sarayının 
taı:~iri ve döşenmesi işlerine neza
ret edecek komisyona riyaset etmiş 
lir. Bir müddet sonra tekrd.r gele -
rek komisyonun mesaisine iştirak 
edecektir. 

Hasan Bey dün bir muharririmi 
ze hu iş ha.kkında şu izahatı ver -
ıniştir: 

"-Yıldız sarayının tamiri ve 
döşenmesi için yapılacak keşif pla 
nının hazırlanmsaını belediye fen 
heyeti müdürü Ziya Beye havale 
ettik. Bu iş temmuzun haftasına ka 
dar bitirilecek, o zaman tekrar top 
!anacağız. 

Binanın döşenmesi için deko • 
rasyon işlerile uğraşan sanatkarlar 
arasında bir müsabaka açmağa ka 
rra verdik. Salonların büyüklüğü 
ve ne işte kullanılacakları malum 
olduğundan müsabakaya giren sa
natkarlar buna göre binanin nasıl 
döşenmesi lazım geldiği hakkında 

bir plan ve proje hazırlıyacaklar • 
dır. Gelen planlar tetkik edilecek 
beğenilen planlar arasında birinci 
gelen planı hazırlıyan sanatkara 
hin lira verilecektir. lkinciye de 
200 lira verilecektir. Bundan son· 
ra binanın bu plana göre döşen -
mesi münakasaya konulacaktır. Bu 
suretle sermayesi olmıyan sanat -
karların da bu işe iştirakları temin 
edilmiş olacaktır.,, 

Emlak sahşı ve Emniyet 
sandığı 

Emniyet sandığının faiz ve ko -

Caddeden, İngiliz kilisesinin 
bulunduğ sokağa sapıyorlar. Bu so 
kağın bir yanı eç, diğer yanı arsa· 
dır. 

Hayvan, bir aralık arsaya doğ
ru sapıyor ve araba hendeğe yu
varlanıyor. 

Bereket versin, dostum ve ai
lesi, bir facia ile neticelenebile • 
cek bu muessif kazadan hafif bi
rer yara ve ezikle kurtuluyorlar. 
Fakat kazanın sebebini araştırıyor 
lar: Mf"ğer hayvanın bir gözü kör-
müş. 

Kadıköy bugün, en fazla araba· 
sı olan bir kazadır. Adalarda oto• 
mobil memnu olduğu için araba 
çoktur. Otomobiller de, Kadıköyü
nün arabalarını, göze görünür de· 
recede, azaltamamı§tır. Ve bu ara 
balar temizdir. 

Fakat anlaşılıyor, ki, arabalarda 
yalnız temizlik kafi değildir ve a• 
rabacıların yalnız kabiliyetlerini 
tetkik etmek ve ellerine ruhsatiye 
vermek kafi değildir. 

Otomobil ve kamyonların nasıl 
frenleri ve tekerlekleri teftişe tabi 
tutuluyorsa, arabaların da atları 
sıkı bir muayeneye tabi tutulmalı 
' kör hayvanlı arabaları çalıtmak 
tan menetmelidir. 

Dostumun söylediğine nazaran 
çünkü geçirdiği kazadan ıonra do
lakıp bakmış· o civarda daha .dört 
arabadaki beygirin bir gözden kör 
olduğunu görmüı. 

Bu münasebetle, Kadıköy oto • 
büslerine de biraz teenni tavsiye 
ederiz. Gerek şoförler ve gerek bi· 
!etçiler fazla acele ediyorlar. Kapı
yı açıyorlar ve daha inenin ayağı 

basamaktayken, şoför arabayı ha
reket ettiriyor. 

Kadıköy belediyesinin nazarı 
dikkatini de celbederim. 

Mediha MUnUr 
tınn11rummnm11utunınmnıııumınuııımuıtııat"uıtın1~muumnmbtt11MW 

misyon miktarında tenzilat yapını- • • • d 
ya başladığını haber vermiştik. Öğ Sırkecı ıle FJorya arasın a 
rendiğimize göre sandık, emlak sa otobüs 
tışlarında alıcılara kolaylık olmak Bazı otomobüs sahipleri beledi • 
maksadile yeni bir usul daha tat • yeye müracaat ederek Sirkeci ile 
bik etmiye başlamıştır. Bu usul, sa Florya arasında otobüs i,letmek iı 
tılan emlak bedelinin yüzde ellisi- tediklerini söylemişlerdir. Otobüs
nin peşin verilmesi, geriye kalan çüler halkın deniz banyolarından 
yüzde ellisinin de müşterinin hesa istifade edebilmeleri için ucuz ta • 
hına borç olarak kaydedilmesi şek rife tatbik edeceklerini de bildir • 

]indedir. mişlerdir. Bu müracaat belediyece 

Bir randevucu, rüşvette tetkik edilmektedir. 

teklif etti .. r''""""1"5 "v'~I" E:;;1·1c·i'""'v°At<'ly""'""111'I 
Beyoğlunda Bekar sokağında Eııı• , w•11• muııı "' ııııı ııı .. "" "'"'""'"'"''" '""''ıınııııci 

Madam Annanm evini randevu ye 18 Haziran 1918 

ri olarak kullandığı anlaşılmış ve _ ı•ıırıstl'n c ll<·~li Meyi) ı;nzetcıiliıe 
ansızın baskın yapılarak içerde ve ynzıldığına gör .. : 

sikasız kadınlar bulunmuştur. Mn- l'ıı~ itnhtııı müdafaa ·ı umurlle tştıgnl 
dam polis memurlarına 30 lira rÜŞ <'lmrltk olun ml'btıslrırn hilkClmct erkAnı 
vet teklif etmiş, bunun için de hak b:ılsl rurmnuııl~rt lwynnntta bulunmuştur .. 
kında bir zabıt varakası tutulmuş~ l\lıuırif na:lln ıııektrp ç-ocııklnrmn ,·aktı mu

t ur. Yakalanan kadınlar muayene I ll))Pııtndrıı l'nl'I tntll H'rilme"'ını 'e çocuk-

.. d ') · l d · lıuııı hlr llıl n\• fn2ln tutll ~·ıııınıasını lltlznm ye gon erı mış er ır. • 

Çemberlitaş açılıyor 
Çenberli taşın etrafının temiz · 

lenmesine ve taş kaidesine bitişik 
olan dükanlnrın istimlakine şehir 

meclisince karar verilmişti. Beledi 
ye bütçesine bu istimlak işleri için 
10000 lira tahsisat konduğundan 
dükanlarm istimlakine başlanmış· 
tır. !stimlak işi bittikten sonra Çen 
berlitaşın etrafı ufak fakat güzel 
bir meydan haline getirilecektir. 

t'tmlştır. Bu hnl)('rlnı• ııa7.nran l'arl~ln bo· 

~ıılııınl,tn oldu •u uıılnşılıyor. 

- J~n·ı•lltl nkşnın gelen telgrafııamrlrrfl 

na1.nrnn ı·unnn b:ış,·eldll Doktor ltndosln\ o· 

fuıı istim ettiği hlldlrllmf'ı.tedir. 

- 1 tnnbuluıı et llıtiylU'ı mühim bir me

ıwle olmu tıır.. Grı;'l'n sl'ne im J'.nmanlarda 

f'tln okkn<111 40 lmnış iken bu S('Ol'l 100 - 1%0 

kuruşa kndnr çıkmı tır. Bu ı,ıerle n!Akndıır 

olnn hlr :ı.atr · mllrncnnt ~dnek malQmnt l!t· 

ll'dik. O zat Pt !!linin trsvlyc Milmesl l~ln 

rncml!'kf'tln muhtl'llf y<'rlertndcıı ı:-rlPn f'tle

rln klfn)<'t Plnıf'sl lfızım 'l.'ldlğlnl 1ıüyleınl&

tlr. 
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• 
ı an kız kolle ·in m 

u yıl çıkan Hanımların diplomaları 
dün merasimle dağıtıldı 

ıyi~zun olan HC!nımlardan bazıları : 

KISA HABERLER 

Doktorların ihtısaslan 

Taba bet Şun batı kanunu muci -
hince doktorların ihtisas vesika -
ları almaları lazım gelmektedir. 
Bu kanuna zeyl olarak tanzim edi
len yeni bir nizamname mucibin -
ce bir kısım doktorların ihtisas iş
lerine ait muamelelerini tamamla 
malan için Sıhhat Müdür]üğüne 

müracaat etmeleri lazım gelmek · 
teclir. 

Sokaklar 

Şehir dahilindeki sokakların 
ekserisi bozuktur. Bunu nazarı dik 
lcate alan belediye bu sene her 
şeyden evvel sokakların tamirine 
ehemmiyet verecektir. 

Üsküdarda fırıncdar 

Belediye ekmek için son bir ay 
Ferhunde, Müzeyyen lıısan:Pırayeifqit, Mübewa;Mncteba Remzı.".Zeklye :çinde (8) ve (8,5) kuruş narh koy 

SOleymaıı, Faize Şevket, LAmfa Neıet, Neriman HDAI, Saliha Cevat Juğu halde Üsküdarda ekmek beş 
ve Sıdıka Tahir Hanımlar buçuk ve altı kuruşa satılıyor. Bu-

Arnavut,..:o"yu"ndekı" Amer·ık'an J &3.di lıulıranlarm esareti altına glrml~erdlr. 
ıs:

1 

.. 1nn fırıncıların biribirile yaptıkla· • · • nl Slı:' sadece teknlk adam, yıımn ndam olmak· 
kız kolleJı dün yenı mezu arının ın. kalm:ı.ynuz; bu içtimai meseleyi memleket rı rekabetten doğduğu anlaşılmış· 
şahadetnamelerini anane olan me- ,.0 hnldkl medeniyetin l<-hlne hnllcdc:bllmek tı:-. Küçük fırıncılar bu rekabetin 
rasimile dağrtmışbr. Mektep fstan- ıı:ın kUıtUrUnüzü derlnle.~tirlıılz, gcnlşletıniz.,. öldürücü bir şekil aldığını anladık 
bulda kurulalı 42 inci olan bu me- Sadrettin Celal B. ikinci binnü- ları için bir şirket halinde birleş -
rasimde talebe ailelerinden başka him nutukta olarak (Hakiki muvaf me kararını vermişlerdir. Üskü -
bir çok mekteplerin müdürleri ve fakiyetin, hakiki saadetin, insanlı- darda (12) fınn vardır. Bunlar -
muallimleri de davetli bulunuyor- ğın en büyük sırrı, hakiki vatanper dan sekizi kat'i olarak birleıme ar 

lardı. verliğin en büyük şartı yüksek bir zusu izhar ettikleri halde iki zen 
Merasinı mezun talebe ile ho- ideale sahip olmak) olduğunu ~öy- .,:in fırıncı bunlara iltihak etme· 

calar kortejinin muziğin ahengine liyerek (mesleğiniz ne olursa olsun 1 mİıjlİr. Bu iki fırı~cı_ so~_un.a kadar 
uyarak salona girdiler ve istıklal yüksek bir idealiniz olsun) tavsi- ;·t--kabet edeceklennı soyhyorlar -
marşı çalınması ile başladı. yesinde bulundu. (Bir çok insan - ınış. 

Yüksek mektep muallimierin -
Lır hiç bir iz ve eser bırakmadan 

den Sadrettin Celal Bey, eski ta-
dünyaya gelip gitmişlerdir. cemi

leb~si olan yeni mezunlara güzel 

Tavuk Boyacdarı ! 

Son zamanlarda bazı lokantala-
yelten ve insanlardan çok şey al- rın tavuk boyacılıgwına iba•ladıkla-bir hitabede bulundu. Kendileri- :s 
mJ§lar, anlara hiç bir şey verme - n ve cılız tavukları boyayarak müş ni, iyi hatıralar bırakmış talebe o

larak sevgi, yaptıkları şeyler -

den ziyade yapmıya muktedir ol
du'kları şeylerden dolayı kıymetli 

oldukları icin saygı ile selimladılc
tan sonra hayatlarımn bu dönüm 
noktasında hangi mesleği seçer -

!erse seç.sinler, kendilerini bazı 

hayati meseleler üzerinde düşün -
ceye sevketmek istediğini söyledi. 
Dedi ki: 

"- HIT. h::ı, tın nı:ıMI lu)"WC'.tl rle .Ul -

tüldu!tfi, !ıuılll etin trft kkür \ c lıl >at 

znrarma olarak anorw:ıı bir tıeldldC' fold,.ı.! 

ettlitf, telmlğin 1 1tllrC' haldm olduğu lılr .7.a· 

manda 3 .ı~ryonız. t'mumı~ rt ltibarne - tıı· 

bii lsttsnalıın \.":ı....trr - fertler \ l' milletler 

~alnız kar.nııç hırslle, bas t '\'C h~n1d 7.M'kle-

rln tntmlnl ıı:ın, f,onfor 'temini p de hum-

malı bir fnnli~·etl<' ı;alı"''l orl:ır. B ı lnımm::ıb 

fımlll l"t in nl:ın m:ı:hl "lrln, trl<nlı;lıı r l.ri 

kör imn'Ctlffi" haline gellrml Ur. ins:ınl ımı 

miş1erdir. Siz Gazi Türkiyesinin ' terilcrine yağlı tavuk gibi sattıkla
kızları, bu insanlardan olamazsı - rı öğrenilmiştir. 
mz.) dedi. Sözlerini Gazinin genç- Belediye tavuk sahtekaı·larının 
iiğe olan hitabesini tekrar ile bi- ;:iddetle takip ec1iJerek yakalanan
tirdi ve bu güzel nutuk muvaffak larm hemen mahkemeye verilme· 
bir tesir bıraktı.. Alkışlandı. sini alakadar memurlara bildirmiş 

Sonra müdür, Doktor Pol Mon- tir. 

roe bir nutuk verdi ve terbiyeyi tc
lnlcki meselesinden, ananeyi mu -

haf aza kaydından bahsetti. Son-
ra mezun kızlar .şabndetıınmderi

ni aldılar ve böylece kep dedikle
ri Gerpuşlannın püsküllerini .sağ· 
dan sola almak salahiyetini ka
zandılar. 

Zekai Paşa sergisi 

Halkevi reisliğinden: 
Ressam merhum Zekai Pa~anın 

kıymettar resimlerile ilk defa ola· 
rak tertip edilen sergi açılmı§lır. 

Her gün 13 ten 19 a kadar gezi
lebilir, duhuliye yoktur. 

BORSA 
Davetlilere önce cay, sonra li - { 

monata ikram edildi ve mektepte 
geleceğe .itimat telkin eden bir 
hava ile dolu bir saat yaşandı. 

[HWılannda yıldız iş:ıreti olanlar üzer
krindc J 7rlııziranda muamele ol:mhırdrr] 
Rakkaml:ır kapanış ıfiratlannı gösterir 

istikrazlar 

O(i :;o 1 
97.25 

13.-

Tahviller 

:; ı.s:. 
95-
18,
•4,J15 
44.DS 
56,20 

Modaya Dair : 

' • 
• 

enı 

Çivit mavisi-Çuha yeşili- (ö ··rsi 

Şerbet kırmızısı -Altın sarısı gömle 
• . d · 1 incel 
nıce zaman ır ınce e 
tula yontula birer kelebek 

· ·ı 'ı:ine larla yoğurtçular lanse ediyorlar. nm haddeden geçın nıı'!r 
h. l . . b . koyu r 

Bu sene lstanbulun gömlek mo· 
dasını galiba seyyar dondurmacı -

Görmediniz mi yeni moda ne gü· ıs er ıçm u yenı 
1 

ı · 1 den (pe zel gömlekler çrkmış, ne güzel! up uzun peyrız er d'' r1l 

Doğrusu ben bunlara pek imren - den) sonra pek zebun uf 

d 1. w • • delerin önlerine dolduru arı 
dim, pek bayıldım. Renk ec ıgınız k'"lb 

1 1 
... 
1 

·ıa.vlarl 
. b'' l l ·u astı ar a yag ı pı 
ışte oy e o ur: ... . . Jilll5 

delere yaptıgı tesırı yap . 
Mavi tam çivit İnavisi, yeşil 

tam çuha yeşili, siyah tam kömür 
siyahı, kırmızı tam lohusa şerbeti 

kırmızısı ve sarı tam altın sarısı! 
Bunları icat eden cidden zevk 

sah;bi imiş. Ne idi, yıllardan beri, 

'l'rııt' O zaman ne olur bı 1 •
1 

-Ve olacağına da şüphe ecl~ 
Madem ki, gömleğim lo 

beti kırmızısı diyen şapkı45' 
runcuya, caketini mora, 
nunun kanarya sansına iı 
rini de yeşile boyattırmıYcl~ 
bul sokaları eleğim sağJilll 
çilmez. 

O vakit artık, i~i yok•• f 
zıya, ne siyahı siyaha, ne sarısı sa- Beyefendi, bu seneki b• 
rıya benzerdi. Hatta bu acaip renk gayri tabiiliği üstüne rn~ .. l 
lere tam nohudi, tam filizi, tam bu yeni manzarayı izahll ~ 

gömlek diye sırtrmrzda taşıdığımız 
yanın yamalak, belirsiz, çetrefil 
renkler? onların ne mavisi maviye1 

ne yeşili yeşile, ne kırmızısı kırını 

fındıki, tam tirşe, gibi birer yarım :f. :f. "" 

renk bile denemezdi. Alaturka mu Düz ve koyu mavi diiZ .,e 
sikideki çeyrek sesler kadar bile kırmızı düz ve koyu sarı el~~ 
a'rapta mahalli olmıyan o belirsiz yu siyah, düz ve koyu ye~'. 
solgun eski gömlek renklerimizin Iek ! .. lstanbulun hey ı;icli çı 
yerine, yeni çıkma gömleklerin bu, lileri, ince Arapları, narat• 
pürüssüz mavi, lekesiz yeşil, be - metleri, katip Mahmutları, 
nekıiz sarı, dalgasız kırmızı gibi reisleri neredesiniz, kalkrf1 
tastamam, kopkoyu ve öz doyu - Bu senenin yazlık göınle'1< t' 
ran, göünül oyalıyan renkleri tim- sım, sizin o eski bıçkın, afi 1' 
di ne olgun ve dolgun kaçtı!. göz doyuran, gönül oyalıf'1' 

La.kin korkarım ki, bir çok şey - lerinizi lanse ediyor! .. 
lerde olduğu gibi renk itinde de Osman ( ,,, 

··' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••ııaı• 

D • •• adaıll ıze u 
24 dakika denizde kaldıktan soJl 

Kadıköy vapuruna alındı 
Dün gece saat 21.10 da köprü

den kalkan Kadıköy vapuru Kız· 
ku\csi önünden geçerken, denizde 
bir adamın çırpınmakta olduğu, 

projektörün ziyası altında görül -

tır. 

Ali Efendi akşam 20.45 le köp 
riiden kalkan vapurla Kadıköyü -
ne gideceldten Kız kulesi önünde 
denize düşr.ıüş ve tam 24 dakika, 
arb.o.tlaki tYapur gelinciye kadar 
denizde ç.ırpınmıtlır. 

İsveç Kralının yıl dönümü 
İsveç Kralı Beşinci Gustave'in 

doğum yıl dönümü münasebetile ev 
velki gün lsvPç sefirinin lstanbul
daki evinde hi.r kabul resmi yapıl· 
mış, sefir M. Bohnen lstanbuldaki 
İsveçlilerin tebriklerini kabul et -
mi~tir. 

Ali Efendi 
tedavi edilmek üzere A 
lstanbula gelmiş ve Cet1 
hastanesine yatmıştı. Ad' 
hastaneden dün çıkmış, a1'.f t 
tü de başına bu kazagelı111f 

Pazar 
18 Haziran 

24 Sefer 
Ciiıı dogn~u 
Gun 1 atışı 
Sabah namazı 
Öğle namazı 
lı.in:ll namazı 

4,~8 

19,43 
3,20 

ıv.ıs 

16.16 
.'\kşam namazı IQ,43 

\'atsı namazı 21.48 
imsak 2,07 
\'ılın geçen güa'erı 169 

kalan .. 199 

Paıart 
l 9 1-1aıi 

25 Se 

\.. ' 
il \'A - 'i'<'!}ill.oy n keri ,.-

.?'Jnden wrllen mnICıınata göre; 11 

l.ısm ıı bulu ıı 1\ o mUtclun dl j:.t 

den ruzı;ürlı olacaktır. 
ltı .. ~. 

ıl>Un1'-U ıc:ı.ldık en fcız " '" 
dcrl'Cl', lıa\'ıı. tnz;) il;;i 760 ııılllnJl'trt' 

-------------------~~· 
RADYO 

Bugün 
1 S 1' A N U ıtJ L - ,o 

18 - 19 gramolnn. ıo - ao'° 
"0 - ,. .J l:ıt Bry Ye arkada :ılrı. " lı"r> 

tııJ1 J1 
Hamın (saz). 20.so - 21.so rt)l'vJ"' 
ney ve nı'kndnşl3.rı. ::ı .so %2 ~ 

'1lrınjans, lıors:ı tı:fü"11, sıı:ıt ıı:ı 

Yarın 

IS'lANUULz 
..,.. ,, 

ıs.9'1 ,,) 
18 - 18.80 gTnmofon. ,J 

ı.111)· 
ııuçn ders (l\lüpt clllcrc ımnlı ıt"6 
:ız (Hikmet !!:za .11nıurn)· 

0 
6P' 

.. ı.s 
sn7. (Zcld Bey). 20.so - " .,, f. 

o - ,. mm ve ıu:kndaıdarı. 2ı.s _.,..r" 
22 ajans, borı.:ı. lıaberlcrl, sııat 
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3 MAYIS GECESi .. 

'd -.. Bu halin fecaatini tasavvur 
~bıezsirı Refika. O kızcağız se • 

•~ bıtnim kadar günahsız, ma 
"-· Onu katille itham ediyorlar 

"• 0 nu bu ithamdan kurtaracak ça 
:C.i ,bulamıyorum. Her teY onun 
:"1hine ... Yahut da ben becerik • 
ttı· lbı. 

t .- Heyecanlanma Cemil, kuv -
ti lbı.neviyeni kırma. 

lh._- Bazı günlerim oluyor, bu iti 
~an atmak istiyorum. 

- Sakın ha. Belki de bu dava 
'etıin iAtikbalini kurtarır. 
ıı_ - Nt! yapayım Refika, takatim 
"'-ltnryor .. Fakat buna ratmen o· 
İtte tek batına, kimsezi bırakmak 
iti iniyorum. Onu benim gibi hiç 
t.~ müdafaa edemez. Onu kur· 
--...lıyım, kurtaracaiım da ... 
l - Cemil, bu Nahidenin erkek 

'cluiunu iıterdim. 
lc.ı - Bu da ne demek?. Genç bir 

olduğu için daha fazla acına -
"it haJde ya! 
f - I yi ya itte, ona lüzumundan 
•ıla acıyorsun. 

- Yani ne demek istiyorsun?. 
d._--:-Söylemek istediğim şey mey. 
~·· Eğer böyle devam ederse, 
;:de hanıma i.şık olacaksın. A· 
l.itj öldürmekle müttehem olan 

ile gönül vereceksin. 
._ - Biraz ciddilef Refika. Son· 
--.!"tunu kafana koy, bu kızma· 

dur. 
1r...:-- Anladık. Fakat aen iatediiin 
~ masum olduiunu iddia et. 

'-'iiz ispat ed~medin. 
"'Maalesef. 
....._ Odaya girdiği zaman, ora -
~ -a btr kadın ol.lwğuana .ö7 

or u.u?. 
'-Evet, mavi e§raph bir kadın. 

b._' O kadıtu bulup meydana çı· 
~ liizım. 

...._Elzem. 
- Bu kadını bulmak için ip 

"çl,rma ihtiyacın var. Bu ip uçla· 
~ ancak Hasan Sıtkı beyin evin· 
"-t l>ulabileceğini söylüyorsun .. Fa 
""'-eve nasıl gireceğini bilmiyor • 
~n bu iti görecek birini tanı-

._ Kimdir?. 

.._Ben. 
•ııt? Sf'n mi?. Bunu nasıl yapar· . 
~llı~ Hasan Sıtkı bey yaralandı ... 

•de "nµ yaraladı. 
' Evet, kazara yaraladı. Ta • 

elindeymit··· 
~Acele etme. Nahide hanımın 
._ İnde bir teY söylemedim. Ya
~ hta timdiye kadar iki haıta ha • 
I\~ D•t" 0 1 B 0 0 d" •ım• "l ,.., ınnıt er. ırı un gı •t· 
~lci ~asta bakıcı benim arkada • 
~dır. Dün kendisini gördüm. E
~ara alıyormuf ama, kat'iyyen 
hJt ak iatemiyor. Huan Sıtkı bey 
ti~Jauzmuf. Onun yerine ben 

iim. 
.._ Sf'n huta bakıcı mısın?. 

1f -.. Sen bunadın mı ağabey? ... 
'lll de diplomalı haıta bakıcıyım. 
-..All. 

...;- Oraya ıideceiim, gözlerimi 
h) ~ım. Eier enteresan bir 
""-h~ber alır veya elde edersem 

derhal haber veririm. 
.._ Ac:M,a seni alırlar mı?. 

, .. Alırlar. Ben doktorla ıöriit· 
Meaeıe oldu bitti. 

..._ T •kidir ederim Refika. 
~.~&cet yok. Nahideyi kurtar· 
'· IÇııı camnı verecejini anla • 

-.. 111 a11lamı .. m Refika. 
~ yana .. balı itime batlıyo • 

4-...m haberi var mı?. 

-- Hayır, evvela ıana haber ver 
mek istedim. Ama annem razı o· 
lur. Sana yardım etmek için bu iti 
göreceğimi ıöyliyeceğim. 

- Bu Hasan Sıtkı bey ne biçim 
adammıf. 

- Aksi, lanet, inatçı bir adam· 

mıf. 

-Senin için hot bir teY değil. 
- Merak etme, ben insanları 

yola getirmenin uıuslünü bilirim .. 
Yirmi dört saat kalmaz, beni ya· 
nından ayırmak iıtemez. 

- Kendine pek güvenme. 
- Bana inanmazsan doktora 

ıor. 

- Benim yüzümden aıkıntıya 

katlanmana üzülüyorum. Eğer ev· 
velden söylemit olsaydın mani o

lurdum. 
- Ben de bunu hi11ettiğim için 

evvelden sana bir §ey söylemedim. 
- Maahaza sana minnettarım 

kardet im. Bana büyük yardımın 
dokunacağına eminim. 
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Nahidenin i·kinci defa istintak 

edileceği gün geldi. 
Tevkif edileli on gün olmuıtu .. 

Gazetelerin verdikleri havadisler, 
müthit bir alaka uyandırmıttı. 

O ıün, adliyenin önü hıncahınç 
kalabalıktı. 

Nahide getirilmeden bir az ev
vel, kapıda bir otomobil durmut, 
iki kiti inmif, yavq ıesle konuta· 
rak müıtantiiin oduına çıknııt -
lardı. 

Biri ötekine diyordu ki: 
- Demek hiç bir tey bulama· 

dın ha?. 
- Alla"&. ltel&latını versin, hiÇ 

bir ıey bulamadım.. 
- ·Kimin allah blisını veriyor. 
- Hepsinin!.. Müfit, eğer onu 

tahliye etmezlerıe, çığırımdan çı· 
kacağım .• 

- Sen zaten çığırından çıkmıt
sın. Bugün Nahideyi serbeat bı -
rakmalarına imkan yok. Seni bir 
duyan olıa, bu itlerin tamamile 
acemiıi zanneder Cemil. 

- Evet ama ... 
- Amaıı falan yok. Meğer ki 

Nahidenin masum olduğunu isbat 
edesin. 

- Senin Nahideyi sevmediğin 
belli oluyor. Ondan bahsederken 
hep müstehzi bahsediyorsun. 

- Müstehzi değilim, bedbinim. 
Hem ben senin gibi heyecana ka-
pılmam. (Devamı var) 
"'""'""'''""'"* ....... , .............................. , ... ,, .. ___ _ 

Polis Haberleri ........................................ 
Aya•ofyada e•rar 

Ayasofya avlusunda Ahmet is· 
minde birinin esrar içtiği göriilmü§ 
tür. Ahmedin üzeri aranınca bii
kama ve bir miktar esrar bulun • 
muıtur. 

Bunlar müsadere edilmti, kendi 
ıi yaka1anmıftır. 

§ Dikilitaıta oturan 8 yaılarında 
Muzaffer iamindeki küçük çocuk 
çıktılı dut ağacından dü,erek ko
lundan yaralanmııtır. Yaralı ço • 
cuk hastaneye kaldınlmıttır. 

§ Mehmet iıimlerinde iki toför a 
raıında it yüzünden kavga çıkmıf, 
her ikiıi biribirlerini dövmütlerdir. 
Neticede iki Mehmet de yakalan • 
mııtır. 

§ Beyoğlu Suteraziıi sokağında 
oturan Muıtaf a efendinin odaaına 
hırsız girmiı, 20 liraya yaptırdığı 
bir elbise, bir palto ve bir gümüt 
saatıni çalmııtır. Yapılan tahkikat 
neticesinde bunlan Panayotun çal· 
dıtı anlqılmıt ve Panayot yaka • 
lanmııbr. 

Dilimiz 
Muhtelif mektep mual

limlerinin buldukları 
karşılıklar 
63 inci liste 

9 uncu mektep: 
babet: \'erinde - hl<An: \'erl<'ştlrme -

bnat: Ozı-rlne atına, dayanmak - brar: 
Zorlıunıı, dönmemtı - lstırnp: lnclnmt>, ııcı, 
sızı - lşan: l'ıı~nıa - işaret: Gö!lterme -
tıgaJ: Utra~tınoa - ltaat: Sa)gr - 1tml· 
nan: tnandırma - lttırnt: l'ygunluk. 

44 üncü mektep: 
tsabct: Çarpma - bkAn: Yerlettlrme -

İsnat: Da)amak - Israr: Direnme - htr -
rap: Acı - lşaa: çıkarma - baret: Göıt • 
tt>rme - işgal: Kaplama - ltaat: Boyun 
eğnttı - ltmlnan: lnanııt. 

Tatbikat mektebi: 
bkAn: Yerlerttlrme - l8rar: zorlama -

Iııtırap: Sıkıntı - lşaa: Yayma - baret: 
Oöıtt>rmt:k - IHal: lıten aJıkoma uğraştır
ma kaplamak - itaat: Söz dinleme - ltml· 
nan: inanmak - ittırat: Blte\·lyc. 

49 uncu mektep: 
isabet: Yerinde - JskAn: Yerletme -

isnat: Uydurma - Israr: Sıkııtırma - İl· 
tılah: Bilgi ll\fı - Istırap: Acı duymak -
btrrar: a\'llllılık - İfBS: Yayına - işaret: 
Gösterme - lıgaı: İl)ten alıkoyma, uğrat -
turna - itaat: Dinlemt-, uyma - ltmlnarı: 
inanma - ittırat: DUzgtln. 

S inci mektep: 
lııabet: Tsııı Kedltlnr. koymak, yerine var

ma. yerini bulma - hkAn: Yerlettlrme -
Janat: Dayak, birinin Uıtürıe atmak, yük • 
leme - Jıırar: Ayak diremek, üste düı~ -
Jııtrlah: Aııl&l)ılmaaı güç söz - Istırap: Sıkm 
tı, t(>prentl - lııtırnp: Umukıuzluk - lf&&: 
Yayma, duyurma, ~ığa. \.'Urma - lpret: 
OOz kırpma. bebllk, benlik - lıtgal: Oya -
lama, pıırtma - itaat: Boyun eğme - it
minan: Kanıp inanma, kanma - ittırat: 

Sıkmtı, tt>p,rentl - ıstırar: Umukmzluk -
lpa: ı·ayma, duyurma, açıj'a vurma -
Jşaret: OOz kırpma, bedllk, benlikli - lıt -
gal: Oyalama. P'ırtma - ltaat: Boyun eğ
me - ltmlnan: Kanıp inanma, kanma - it
tırat: Süren, tutunakJı. 

2 inci mektep: 
babet: tJzcrtne kondurma, dt-ydlrme -

takjrı: Tcrlf'ftlmıe, l'\' bark göııtel'Dlfl - h
rıat: Takmak, takıııtırmak, ilzerlrıe atmak -
Jırar: Ayak direme _ ıstırap: Sdnnh -
Istırar: Yoksulluk - ll}&a: Yayma, öteye 
berlyıı duyurma - ltaret: Parmakla, g17JI 
gösterme - lşgal: lııteı bulundunna, uğrn§tır 
ma - 'taat: Buynı~ yapma, dinleme -
itminan: Kutlm - lttuatı Ara sı:ra •elme 
döuınll yilrtbne. • • 

10 uncu mektep: 
İsabet: l 'crlnl bulma - lak&n: Yerlettlr

me - İsnat: tJıte atma - larar: tJstürıde 
dunna - Jııtrrap: Acı - Istırar: zorlukla 
yapmak - lpa: Arıta vurma - Jpret: b 
koyma - tııgal: Kaplama - itaat: Boyun 
etme - itminan: lnandıl'lllak _ ittırat: 
Düzgtln. 

1 inci mektep: 
lsabt't: Tutturmak, ) erine dokunmak _ 

hkAn: Yerleştirme,, ev barklanclırma _ is
nat: Daymak - ısrar: l~zerıne dütlllf'.k _ 
htırap: Ot-rekll olmak, 111lter lıtemez ~ lpa: 
Yapma, ortaya atma - laaret: EIUe röater
mek, l:r. çizmek - t,gal: Doldurmak, yerleş • 
mek, itten alıkoymak - itaat: Uymak, söz 
dinlemek - itminan: Gfintıı kanması, inan
mak - ittırat: Bir düzüye olmak _ 

35, 57 inci ınektep: 
lsabct:Tutma. dolmnma, dlltme - lskln: 

Oturtma, yerlettrme - lsnat: Uydurma -
Istılah: Dönmeme, a.)'llk drerne - lpa: ça
re8lzllk - işaret: l'nyma - tıgaı: Göster • 
me - itaat: Kaplam&· tııbna - itminan: 
•Ycı - ittırat: tnanılrrma -

37 inci mektep: 
lsabet: Dt>.>mek - lskln: 'Yerleşmek h

nat: Blrl11lno atmak - lıırar: zorlamak -
latılab: Ad - ıstınıp: Acı - ıstırar: Ala
sıya - l11aa: Yapmak - tıaret: Göster -
11Jt'k - tuaı: l't'r doldıınnak - itaat: Din· 
lemek - İtminan: inanmak - ittırat: DU· 
zenli. 

14 üncü mektep: \ 

isabet: Eritme, dokunma - lskAn: Yer· 
lcştlrme, oturtma - isnat: l·aıan uydurma, 
atma. ytik8<'1mo - Jırar: Dil'f'~me, dlreme
btılah: lnce, derin bilgi söı.U - lstırap: Sı· 
kmtılı acı, sılacı at'l - Istırar: zorla bir neıt
neye saldını - t,aa: Ortaya atma - lpret: 
Gö11terme göz kırma - lıgaJ: Doldurma -
itaat: Dlnl<'ml', ııayma - İtminan: Yürekle 
inanma, yürektt'n ınanmıı - ittırat: Blrtblrl· 
ne uyma, bir diz.ide olma. 

18 inci mektep: 
İsabet: Tutma - lskl\n: l'erlf'ltlnne -

lınat: çe\·lrmc - Jıtırap: Açı cekme _ ıs

tırar: lşaa: l'' ayma - 1ıgal: Doldurma -
itaat: Saygı - lsrnr: :r.orlıuna. 

12 inci mektep: 
bal>E-t: Yerini btıhna, dllıme - lskln: 

Yerleııtırme, otutrma - bnat: Uydurup at. 
ma - brar: Ayak diremek - htılah: tı ııö
me, gtl('.f' kalma - t,aa: Yaymak, duyur • 
mak - lpret: ini - Jıgal: lıte alıkoymak 
- itaat: Dlnlemt-k, uymak - ltmlnarı: t • 
nanma - ittırat: Biri birine uymak. 

40 ıncı mektep: 
isabet: DtlşUJ'llH', tutturma - tak&r: Yer

lettlrme - lmat: Atma. dayama - hrar: 
zorlama, - Istırap: Acı, aıktntı - Istırar: 

Oötıwrme, dam"8lama - lıtK&l: Alıkoyma, 

Eli baj'b lualma - 1,aa: Yayma - llM't't: 

5 - VAK1118 Haziran 1933~ 

Bir numaralı Mösyö vedaa lüzum gör
meden yola çıkmış ve talimat bırakmıştı 
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kit ne büyük bir talie konmuş ola· 
caktım. Ben lngilizin sözlerine kar 
tı lakayt bir tavırla Dünün öyle 
teYlerden korkmıyacağını aöyle • 
dim ve dedim ki: 

- "Macar,, da ne oluyor. Dün 
Hicazda rua doktor kadını öyle bir 
e.tlatıt atlattı ki .. 

- Demek Arabistanda nasıl ça 
lııtığını gördünüz ha!. .. Hakikaten 
yaptığı bir harikaydı. 

Centilmen bu sözleri adeta hür· 
metkir bir tavırla söylüyordu. A· 
daleli ve dört köte yüzü, donuk 
gözleri emin bir tebe11ümle tevk -
lendi. Beni "Bir numaralı mösyö,, 
nün oturduğu Eden oteline götür
meyi teklif etti·. Kendisi timal ka· 
filesinden "üç numaralı mösyö,, 

imi!··· 
Bu dediklerim pek kısa bir za-

manda oldu. Sırf tesadüf eseri o • 
larak en esrarlı bir ite karıımıf, 
bulunuyordum. Ancak bu tesadü • 
fü hazırlamakta benim de himmet 
'Ve dikkatim sebkat etmitti. ,,. . . 

Li.kayıt, yakıtıklı umursuz Dün 
daa odaıına girdiğimi göriince bir 
hayret çığlığı kopardı. Mat ve na· 
rin yüzünde hiddet ve enditeyi göı 
terir bir hal peyda oldu.Acaba "üç 
numaralı Mösyö bir hata yapmıt 

olduğunu anlamıt mı idi?. Hemen 
kapıyı ıürmeliyerek önünde dur -
du. İnsan böyle şeylere giritti mi 
hayatının daima tehlikede olduğu· 
nu hatırdan çıkarmamalı. Bereket 
versin mütebeaıim bir tavırla de -
dim ki: 

- Azizim ! Kolonyadan ba~ka 
feyden yapılmıf bir koktayı içmek 
için Avrupada bulunmamızı söy -
leımemit mi idiniz? Hem de buna 
yemin etmittiniz .. 

Bu tözüm üzerine Dündaı gül -
mi ye baıladı: 

- Ah mel'un Fransız ah! De· 
di, böyle ciddi §eyleri karııtıraca· 
ğınıza eczacılıkta kalsaydınız da· 
ha iyi deiil mi idi? 

Benim nerede bulunduğumu na 
sıl keıfettiniz? 

-Bittesadüf azizim Dün. 

Uzunca görüttük ve aramızda 

bir mukavele aktedildi. Dün; bir 
muhabirin heyeti ıef eri yeye kat' -
iyyen zarar verecek bir halin zuhu 
runa kadar heyete refakat etmesi· 
ni kabul etti. Ben de bana söylene 
cek §eylerl."'~n bqka bir teY keşfi
ne çahımamak vaadini verdim. Ya 
pılacak tetebbüa muvaffakıyet ve
ya ademi muvaffakıyetle netice -
lendikten ancak üç ay sonra gör • 
düklerimi neıretmiye söz verdim. 
Şu satırlan yazdığım sırada üç ay 
lık müddet çoktan geçti. 

111 
Kızd Hudutta 

"Bir numaralı Mösyö,, yahut 
4 'Dündas Dugal,, o ıece hareket 
etmİf. Nereye ıittiğini bilmiyor • 
dum.. E~ teıi ıabah Eden oteline 
gittiğim zaman "3 numaralı Mös· 
yö,, beni kar91lıyar&.k talimat ver· 
di. "iki numaralı Mösyö,, ye gelin 
ce onu ilerde görect-ğim ima ile 
anlatıldı. "3 numaralı Mösyö,, ne 
gar;p Lir adamd:. lddiuınca ismi 
Kalyon kaptanı Peraival imif .. Ma 

tutma - itaat: Sayma, •Ylrl• dlnlE'llle -
İtminan: tnauaa - lthra&: Bir dl.lslye, de-

tltlkalz. 

nmafih .. Arkaik,, yüzü, kaba ve 
doğru tavrı, iri elleı i onu bir bah • 
riye zabitinden ziyade bir yük ge • 
misi kaptanına benze~iyordu. Al -
dığım talimat gayet kısa idi: 

- Bet güne kadar Estonya' da 
Reval tehrindeki Rein otelinde 
bulununuz orada mühim haberler 
alacaksınız. 

Adamcağız bu kısa programı i • 
zah için kendinden bir ıey ilavesi
ne lüzum gördü: 

- Gazeteci efendi. Dün ıizi aat 
tığına çok üzüldü. Fakat ne yap • 
sın! Pire ile fil ayni vagona bine • 
mez ki.. Fil uzaklardan görülür. 
Pire ise gözükmeden seyahat etme 
yi iıter. Tabirim mazur göriilıün 
bu meselede siz fil sayılabilirsiniz. 
Böyle nazik i~lerde açıktan açıia 
bulunacak kadar henüz tecrübe • 
miz yok. 
Velhuıl Dün bir gün evvelki 

mukarreratnnızdan dönmemit fa· 
kat telgrafla plan tayini usulünü 
tatbika karar vermif. Beni menzil 
de11 menzile ıevkec:lecekler. Her 
menzilde yeni bir telgraf nereye 
gideceğimi bildirecek. Bu uıul ıa 
yet mahirane idi. Meseli bir bol· 
tevik casusu olsam kimseye birteY 
haber veremiyeceğim.Çünkü ertesi 
günü nereye gideceğimi bir gün 
evvel bilmekliğim imki1111zdır. 
Beni yolda tarassut etmek ve en 
küçük f üphe hasıl olunca yanlıt 
bir yola aevkederek "ekmek,, ka • 
dar kolay bir ,ey yok.. 

Kalyon kaptanı Peraival kabalı. 
ğına rağmen hi11i oldukça ince bir 
adam. Böyle bir emniyetsizlik be
nim İçin nasıl bir zül olduğunu an 
lamıyor değil ve diyor ki: 

- Ne yapayım bunlar mecburi 
tedbirlerdir. Düımanlarımızın ne
yaman olduğunu bilemezsiniz ga • 
zeteci efendi. Girittiğimiz teteb -
büı gibi mühim teıebbüsleri gizle
miye hemen hemen imkin yoktur. 
Bakınız ıiz bile Pariıte iken bir 
çok malumat edinmiısiniz. F eli • 
ket hep gevezelikten gelir. Maa • 
mafih çürük ve sefil ruhlu adam• 
lar da yok değildir. 

Ah! Moırkovada planımızı CSlre 
ne bilmek için ne f edakirlıklar et
mezler. Etrafımızda dolqıyorlar • 
içlerinden biri izimizi bulmUf. 

Bu sözleri söylerken Persival'in 
sakin yüzü karardı. Boğuk bir ._. 
le homurdandı: 

- Dün onu görünce kanım don 
du. 
-Macarı mı? 

" 3 numaralı Möıyö,, mml -
dandı: 

- Allah vere de ona yukarda 
tesadüf etmiyelim. Bu adam ka • 
dar müthi! ve vahti tabiatli tasa .. 
vur edelim. Bir numaralı tröıtiin 
mensupları onunla kartılatblar. 
Hepsi öteki dünyayı boyladı. 

Suallerime kartı Kalyon kapta
nı Macarın "Gepeü,, tarafından 

istihdam edilen bir memur oldu • 
ğunu ikinci tröst gibi bir tefkilita 
girerek onu mahvettiğini söyle 
mekle iktifa eyledi. Sonra bana 
güzel seyahat temennisinde bulun 
du. Kızıl hududun buzlar arum 
da nihayetlendiği mağmum ve ..,. 
uk şimalde o da bize iltihak ede• 
cekmit. 

'(Devamı var) 





Almanyada kitaplar. yakıyorlar 

I 

lflznıetçl - K&milrcflnGz gelmlt s kıtlık kömGr l•ter ml•lnlz diye •oruyor, 
l:felldl - Hayır, bu •ene kltapçımdaıı alıt verit edeceğim. 
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Bir hava faciası O 
- - - - - -

di tvvelki sene bir salı günü Süa-1 - Yarın ... 
"~)ede bir dostuma gidiyordum. Kızın suratı değiıti. Annesi 
iı P~rda.n çıktım, otobüse hinrii - lstanbuldaki adreslerini vermiye 
v,ttı. Zaman içeride üç dört kişi mecbur oldu ve ertesi gün gülen, 
t~~dı. Bir de sarııın kadınla ço· ağlıyan, gözlerini kapıyan, yürü • 

~l.l.. yen bir bebek alarak verilen ad-
'~dlCı~ıf toprağı geçince otobüste tese gittim, kıza hediyeyi verdim. 
b'4~1l:a çocuğundan ve benden Barıştık. 

C~ k.iınse kalmadı. Fakat bir kaç gün içinde bu 
de ~ırkın değildi. Fakat ğüzel de genç dul ile pek ziyade sıkı fıkı 
~ıııernezdi... Bir kaç kere başı - dost olmu~tuk. Güzelce idi, çok 
lki S.evirip bakmakla iktifa ettim. zarifti.. Annesinden başka kim -
~I taraflı panorama bana daha sesi yoktu.. Evlerine serbestçe 
de~·tıce]i geldi.. Erenköy önün - gidip geliyordum, o da bana gel
)' 

1 asfalt yolda akıp giderken miye başladı. Be§ on gün sonra be
tlı ~lttı.da.ki kız çocuğunun feryadı- raher oturmaya başladık. Arada 
)cır'tİttim. Acı acı bağırıp ağlı : bir annesini, çocuğunu görmiye gi
'l'ıld ~ıılamadığım bir ıeyler mı- den bu Zehra ismindeki kadının 

'-tııl'ordu bir tek tasavvuru vardı: il· . 
l&,1/ı- ara yerde duran iki parça 

Ilı ~line alarak bana baktı: 
i;'Sen yaptın ... 

d1 edi ve gene ağlamağa başla -.. 
~ı· 'O 11"ldeki parçalar bir balonun 

ı.. 11~iiş parçaları ı' dı', Ş d '\'.ı aşır ım ... 
1.1ına dönerek: 

~i' A.federainiz, acaba bir şey 
~al>lım?. 

Para, para yemek, para sakla
mak ... 

Ah, bu Zehra ve bu Zehranın 
para hırsı ... Karilere tavsiyem ol
sun... Çocukların balonlarından 
sakınınız. 

Bir sene içinde mahvolacaktım. 

/isim 
9Meselesi 

Bir seyy.\h uzun seyahatleı·; es· 
nasında bi !' köye uğramıt ve yol
da bir köylü çocuğa rastgelerek sor 
muş: 

- Senin adın ne yavrum?. 
- Anneminki gibi .. 
- Peki annenin adı ne?. 
- Babamınki gibi.. 

- Peki ama, sizi yemeğe ç:ığı-
rır1aken sana ne diye bağırırlar?. 

- Bağırmazlar. Ben herkes • 
ten evvel s;iderim. 

Su .. Su .. 
Konyalı bir zat hayatında ilk de 

fa deniz görüyordu. Hayretle ya -
nındaki İzmirliye: 

- Ama çok su ha! .. Dedi. 

lzmirli bütün denizlerin sahibi 
imiş gibi azametle cevap verdi: 

-- Sen sade üstünü görüyorsun, 
ya dibini g0rsen .. 

ıııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııı 

Havalar daha 
su buz gibi •• 

J 
soğuk 

- Keşke yUn mayonu 
alsaydın ! .. 
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- Vah vah .... Acaba sıgaram· 
la mı balonu patlattım? 

~~ tl'e aordum. Genç kadın ço
~ teselli etmeğe çalı tarak: ~ 

lifli~ lia.yır, hayır ... Sizin kabaha· 
......_ l'ok .. 

......_ ..\f edersiniz efendim .. 

Zehra varımı yoğumu yeyip biti • 
ıiyordu. Kararımı vermiye mec -
bur oldum , münasebatımızın ke
!İldiğini kendisine haber verdim .. 
Kapıcı ve hizmetçi tenbihli idiler. 
gelince evde olmadığımı söylemiş 
lerdi ve o da ısrar etmedi. Yal· 
nız bir gün acıklı bir mektup al _ - Ne eheınıniyeti var efendim, 
clım: üzülmeyiniz, yenisini alırız .. 

Fena sözlere karşı bir tedbir .• 

Size aşkımı anlatmak için yanınıza geldiğim za· 
man neden gözlerinizi kapıyorsunuz ? 

- Söyliyece§in fena sözleri işitmemek için .. 
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o Kısa fıkralar - - -
Komşu Hanım 

Nafi Bey doktorun muayeneha
nesinde yarım saat kadar bekle -

mişti. Tam nöbet kendisine gelip 
te doktorun yanına gireceği sırada 

bir hanım acele acele geldi. Dok
tora ricaya haşladı. Nafi Bey ınu -

ayene odasına girmişti. Doktor o -
nu çıkaramadı, hanımı da içeri al-

dı. Nafiden bir saniye rica etti. 
Genç hanımı muayeneye başladı. 

Nihayet reçetesini yazarak hanıma 
verdi: 

- Hanımefendi, bundan sonra 
kat'iyyen piyano çalmayınız ve 
şarkı söylemeyiniz!. 

Kadın çıkıp gittikten sora Nafi 
merakla doktora sordu: 

- Bu hanıma neden böyle ga -
rip bir tavsiyede bulundunuz, yo ... 
rulmaması için mi?. 

- Hayır, kendimi dinlendirmek 
için ... Benim komşumdur .. 

Kendine gel · 
Gayet çirkin bir avukat bir ala

caklının davasını almıştı. Borçlu 

borcunu inkar ediyordu. Mahke -
mede avukat ayağa kalktı. Borçlu-

nun imzasım inkar etmesi karşısın 
da hiç te hayrete düşmediğini söy 
}edikten sonra borçluyu gösterdi: 

Utangaç kadın 
Malike soyundu, tam yatağa gi .. 

receği sırada telefon çaldı. Koşa .. 
rak telefonu açtı: 

- Burası Memduh Beyin evi, 
ben zevcesiyim .. 

-Alo, alo .. siz kimsiniz?. 

- Alo .... Ben kocanızın arkada§ 
!arından Nail Bedri .. Efendim, ıiz 
den ricam var ... 

- Affedersiniz şimdi dinliye -
mem. 

- Bir kelime ile anltacağım e -
fendim .• 

- Kabil değil, olamaz .• 
- Bir kelime müsaade ediniz e-

fendim ... 

- Kahil değil, diyorum, kıyafe
tim müsait değil ... Bu kryafetle si
zinle konuşamam. 

Ve Malike hemen telefonu kapa
dı •• 

Müdafaa 
Berbere mÜ§teri kemali hiddetle 

sordu: 

- Birader, baıka bir uaturan 
~ok mu?. 

- Var efendim, ne yapacak11-
nız?. 

Müşteri yüzündeki kanları göa .. 
tererek cevap verdi: 

- Kendimi müdafaa edece• ltıı"ll Ne zararı var efendim, on 
!l1.tk e 1 şey ... 

~ltı~ 0tıu elimdeki ııgara ile pat
l\ıllı ~'trıa. tamamen kani olmuş -
ı,l'tı \'~ Çok canım 11kılmağa haş-

"Sevgili Hadi, senden ayrılık Çocuğun feryadı devam edi • 
bana kocamı kaybetmekten çok yordu.. - Bu suratta bir adamdan ne ğim .. 
acı geldi.. Seni ne kadar şiddet· Başımı eğdiırt, yandaki kom • beklersiniz! Ben dünyada bir in -

1ftı: 

't--
~~"~ k~er ben yaptımıa emin olu-

ı ... 

l'tl':-- liayır hayır ... Ne ehemmi -ı ... , 
Yl\r 

lcı~ ~~·~kün olıa hemen bir ha-
"· 1.tlur.. K'' .. ~ .. k d ~Ilı .. nı.. uçugun ne a ar 

1\ •ıkrlıyor .. 
~ l~ h • ı · 'ftct a a zırlayor, anneıi bir ta-
~ı-~f~ 0ııu teskine çalıtıyor, bir 
lıl'oı-d il beni temin etmeğe uğra-

b u. 
h Qıt b 
1 '"a alon alev almııtı. Bu bir 
.. fa. . 
l ~b~t . cıaaı kadar ehemmiyet 
"ti) 01~1• ... Ben bu f adaya nasıl se
~l()l"l \lguınu bilmiyorum. Yalnız 
~. un enk .. d.. k tııtl aunı gor um ve a -
~1tı be"~latı§ından büyük facia • 
~~ ~ nıttt .. .. d 1 

~l.ltı ııgaram yuzun en o • 
ı:- ll anı d 

~ ~l.lad· a ım .. 
h.~ Cla _1l'ede otobüsten indim. On 
,.,ka:lldi!er.. Yolumuz bir imi§ 
~~et }:, • ettıaı ve küçük kıza çok 
~i~: tr lıediye vereceğimi söy -

'N 
e ~ına.n?. diye sordu. 

le sevdiğimi şu üç gün üç gece partımana baktım, Zehra ile ço - san üzerinde bu kadar çirkin bir Bir eşekle .• 
uykusuz geçirdiğim saatlerin asır· cuğu, karşılarında bir genç adam. tesir bırakan mahluk görmedim. Köylünün biri arabasına yükle-

lar kadar uzun gelmesinden anla· Ancak o zaman anladım ki kı- Dedi. Hakim hiddetle avukatı tebildiği kadar buğday yükliy~ • 
dım ... Yatıyamıyacağımı sanıyo - zının balonu ona avlıyacag"'ı ena· susturdu, ve: rek şehirin yolunu tutmuş. Fakat 
rum .... Uah.,, yiler için yem hizmetini görüyor· - Avukat efendi, kendini unu-

Bu mektup beni sarstı, hemen du.... tuyorsun., Dedi. 
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cek oldum, fa • 
kat dişimi sık .. 
hm, sabrettim. 

Altı ay sonra 
Y eşilköye giden 
bir trende yan • 
daki kompartı -
mandan acı acı 
bir çocuk aeai i -
şittim. Çocuğun 

feryadı Y ediku • 
leye kadar de • 
vam etti. Tren 
durunca içerden 
bir kadın sesi: 

- Zararı yok 
efendim, ne e • 
hemmiyeti var ... 
On kuruşluk ba· 
lon... Diyordu. 
Bir erkek aesi: 

- Aman iyi ki siz de geldiniz Fuat fey, yoksa bir etekle çok canım 
••kılacakb •• 

içtima 
Havay ada -

larında umumi 
meclis içtimaı 
vardı. Nasıl • 
sa meclise bir 
köpek girmiş , 
ulumıya başla • 
mış . Müzakere 
kesilmediği için 
devam etmiş. 

Fakat katibin 
tutuğu zabıtlar 

okunurken Baş -
vekilin izahatı 
arasında şu ka • 
yıtlara tesadüf e 
dilmiş; 

" Muhtelif sş-
rala rdan ulu • 
malar .. ,, 

~on yağmuriar malum.. Her tara
fı sardığı gibi köylünün geçtiği 
bütün yolJtırı da kapadığı için 
yarı yolda bu tek eşekle çekilen 

küçük arabanın tekerlekleri ça -
mura saplanıp kalmış... Koylü 
kırbacı savurmuş eşeğin sırtına .. 

Vurmuş.. Vurmuş.. Arabayı ye· 
rindcn kımıldatmak kabil ueğil. 

Derken oradan bir at üstünde 
gezmeğe çıkan kibar bir zat köy
lünim haline acıyarak hayvandan 

inmiş, eltlivenierini çıkarmış, ve 
köylimün arabasına dayanmıya 

başlamış, tekerlekleri çevirmiş, c:r 
rabayı bataktan kurtarmış. 

Köylü yoluna devam etmek Ü· 

zere kırbacı eşeğine savururken ba 
şmı çevirip kibar zata: 

- Eksik olma efendi, demiş .. 
Ben zaten bir e~ckle şu bataktan 
kurtulamıyacağımı anladımdı ya .. 
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HİKAYE 
Bir Ev Kadını 

Yazan: V.Schklovsky 
ihtiyar bir kadın tanırdım. f Doktor, ölüm raporunu hazırla -

Gençliğinde çok güzel bir kadın • mak için evine döndü. 
mıf. Ben tanıdığım zaman yetmiş Kızlarından biri yanında kaldı. 
yatındaydı. Göz kapakları cep - Anasını giydirdi. Sonra korktu, ka 
letmitti de, gözleri bu ceplerin i· pıyı kapayıp evden kaçtı. 
çine girmitti. Boynu ipincecik ve Ölü evin içinde yalnız kaldı. 
ellerinin üıtünde yuvarlak mavi 
damarlan vardı. 

Bu ellerle, ihtiyar mütemadiyen 
yıkardı, elleri sudan çıkmazdı. 

iki kızı vardı. Kızları istatistik 
dairesinde memurdular. 

Odaların duvarlarında, dipleri 
kart postala benziyen resimlerle 
ıüslenmit tabaklar asılıydı. Evin i
çi tertemizdi. Yalnız, soğumasın 
diye, pencereler nadiren açılırdı. 

Kızlar işe geç kalmasınlra diye, 
saat kırk dakika ileriydi. 

Yirmi senedir bu böyleydi. 
Kızlarının biri kırk, öteki elli ya 

tındaydı. 

Onların donmuı gibi acaip ten· 
leri, geniş alınları, beyaz saçlı bat 
ları gözümün önündedir. 

lhtiyann iımi Anna. Senastia· 
novna idi. Ölünceye kadar saçları 
dökülmedi ve pek az beyazlan -
dı. Başına çiçekli bir takke giydi. 
Annanın on beş çocuğu olmuştu 

Bu evin karanlık mutfağında 
tam yirmi sene çamaşır yıkamıştı. 

Odalar eskisi gibi duruyordu. 
Duvarlarında resimli tabaklar a -
sılıydı. Yayıız divanların üıtü pa· 
tiska kaplıydı. Akaju geridon ye -
rindeydi. 

Fakat ihtiyar bütün bunları gör 
müyordu, çünkü ölmüştü. 

Doktor biraz ötede, yan tarafta 
ki sokakta oturuyordu. 

Ölü raporunu yazdı ve geldi. 
Kapıyı çalmıya başladı. 

Kapının zili, boş evde çınladı. 
İhtiyar kadının ölüsü, upuzun ya -
tıyordu. Nefesi durmuş, nabzı dur
muttu. 

Zil çalıyordu. 
ihtiyarın yalnız b'eyni clurma -

mıştı. Duydu. Onun beyninin, ka
nile hiçbir alikur yoktu. 

Beynine bir fikir saplandı: 
Kapı çalınıyor. 

Anna, gözlerini açmadan kalk

§[ 

DÜNYA 
Almanyada bir 

muharrir 
Eserlerinin yakılmasını 

istedi ve yaktırdı 
Yazdığı şiirler ve romanlarla Al 

manyada töhret kazanan muharrir 
Oskar Maria Graf kitaplarının ya· 
kılmasını istemiştir. 

Muharririn eserlerinden "hepsi 

Bulgaristanda .................................. 
• 
iki cinayet 
Makedonyanın istiklali 
uğuruna yapıyorlar ! 

.Sofya, 16 (Husuıi) - Dün Sof 
yada gene iki cinayet oldu. Her 
iki vak'anın tafsilatını bildiriyo -
rum: 

mahpus,, adhsı bir kaç lisan da ter Dün akşam saat altıya doğru 
cüme olunmuştur. komüniıt fırka11 mensuplarından 

Bir aralık muharririn evi basıl • Hiristo, Yuvan,Silvitaa cadesinden 
mış, kağıtları alınmış, buna rağ • Çar Simon caddesine doğru gider
ınen onun eserleri beyaz listeye ken peşine meçhul bir adam takıl
konmuştu. Yani bu eserler yeni Al mış, bir kaç adım beraber yürü -
man ruhunu okşıyan mahiyette gö dükten sonra cebinden çıkardığı 
rülmüştü. tabancasını komünistin beynine 

Bunun üzerine muharrir bütün sıkmıştır. 
gazetelere mektup yazarak kitap • Hiristo kurşunu yiyince yere dü 
larmm siyah listeye konmasını ve şüp ölmüş, katil Pering caddesine 
bunların yakılmasını istemiş, Hit· . doğru kaçmıya başlamış ve Ma 
!erciler de onun istediğini yapmış· kedonyalılar mahallesinde kay
lardır. bolmuştur. Cinayet yerine po

Konferanstaki Fransızların 
tahsisab 

Pariı, 17 (Hususi) - Maliye en 
cümeni bugün fevkalade bir içtima 
yapb ve Londra konferaruma işti
rak eden murahhasların tahsisat -

lis memurları ve bir çok halk top -
lanır~,ştır. Bu esnada komünistler
den bir kısmı polislerin üzerine 
la§ ve tuğla yağdırmıya başlamış· 
lardır. Bu arada başlarından yara 
lananlar olmuştur. 

Gümrük müta
rekesi 

41 Devlet bu mütarekef 
dahil olmuştur 

LONDRA, 17 (A. A.) -; ~ 
komisyonu tarafından tetk.1 diri · 
len komite, iki tali komitenı~ 
yapılmasını tavıiye edece~tıt•Jııı' 

Birinci tali komite nıah k• ıe' 
ma için derhal alınması lazıtıı~ 
len tedbirleri, ikincisi iıe ~. "il 
milel bir para ölçüsünün te•111 

devamlı çareleri arıyacaktıt• dif 
Komite, beynelınilel te ·UI 

bankası umum müdürü ile ııı~il' 
ler cemiyeti mali komisyonu ç' • 
mesaillerini kendisile berabe~ 
lışmıya davet etmiye karar 'f 
tir. lıl' 

Dünya ticaretinin heııı~Jl Je' 
men yüzde seksenini teınııl -.; 
41 devlet gümrük mütare1'ef 
dahil olmuşlardır. 

~------------~-
Dokuz diktatör 

Avusturyada Hitlercili~e 
mücadeleye menıııt 

ve çok çalışmıştı. Y etmiı yaşında 
ağır hastalandı. Doktor geliyordu. 
Doktor gelmeden evvel, ihtiyar 
gömlek değiştirir, temiz gömlek gi 

tı, dışarı çıktı, kapıyı açtı. 
Doktor gördü ve görünce 

oturdu. Anna dedi ki: 

lannı müzakere etti. Müzakere u -
yere zun ve çok hararetli olmuş ve ne· 

ticede murahhasların Londradaki 

Bunlar arasında bir de gazeteci 
vardır. Saat yedide bu komünist -
ler Pirot ve Opulçan caddelerinde 
nümayif yapmak istemişlerse de 
zabıta tarafından dağıtılmışlardır. 

Viyana, (Husuıi) - A~~ 
hükumeti dokuz vilayetinin~ 
rine bir diktatör tayin etti.Dİ ·/. 
!erin her biri fevkalade salih1~11' 
ri haiz bulunmaktadırlar. S\IYil' 
rın hepsi Hitlercilik cerey•:.t. 
mücadele edecekler ve bu ' '",ıl' 
nın ilerlemesine mani olacakl ~· 

yerdi. 
Bir gün doktor geldi. ihtiyar, 

can çekişiyordu. Doktor biraz o -
turdu. ihtiyar öldü. Sanki ölmeye 
alışıknıış gibi, sakin, sessiz, tabii 
bir halde öldü. 

- Affedersiniz doktor, evde 
benden başka kimıe kalmadı. 

Bundan aonra ihtiyar üç sene 
daha yaşadı. 

· Tam yebnit sene, her iti ken -
disi görmüştü, vazifesini yapma -
mazhk edemezdi. 

masraflarına karıılık olarak iki 
milyon franklık bir kredi kabul et
mittir. 

Yüz sene evel açılmış 
Ticaret odası 

Tulon, (Hususi) - Ayın 13 ün· 

·····s~b~k·····At;;·~·····ı;;ş· .. ;~:· .... ·~::~ ~~~:7t~~~:~~~:d:~: 
sebetle çok büyük merasim yapıl -

kilinin sözleri :~:Gece 200 kitilik ziyafet çekil -

Bugünkü idarenin devam edemiye
ceğine kani, hazırlıklar yapıyormuş .. 

Berlin, 17 (A.A.) - Pariste çı· letini de ayni suretle harekete da
kan Matin gazetesi, sabık batyekil vet etmiştir. 
Jeneral Yon Schelei~her'in başka Rayiştağı yakmakla suçlu 
bir ad takınarak lsvıçrede otur - l 1 ••d,. f 
makta olduğuna, pıilliyetçi sosya - o an ann mu a aası 
list idaresinin çok 2aman daha tu- Paris, 17 .(A.A.) - Kendi mem 
tunamıyacağr 2annmda !bulundu - leketlerinden çıkarılmaları üzeri -
ğunu gösterecek bir takım lhazırlık ne Parise gelen Alman avukatları 
lar yaphğma dair bir haber neşre~ Paris avukatları inzibat meclisi sa· 
mittir. bı~ azasından dava vekili Cam • 

Salahiyet sahibi mahfillerde bu pinhi nezdinde bir te§ebbüıte •bu • 
haberin tenine olarak söylendiği- lunmut, Reicstag meclisini yak -
ne göre Von Schleieher, evvelce ol maktan suçlu tutulan 5 kitinin Le
duğu gibi şimdi de Berlin civarın· ipzig mahkemesinde müdafaaları. 
da Neubablesberg' de oturmakta • nı üzerine almasını kendisinden ri 
dır. laviçrede olmadığı gibi hviç· ca etmişlerdir. 
reye gitmeği de hatırından geçir • Alman baroları aza11, bu suçlula 
mı yor. rın müdafaasını deruhte etmek is • 

Malin gazetesinin Almanyadaki tememişlerdir. İki İngiliz avukaQ 
vaziyeti hakkında jeneral Von Sch nezdinde de buna benzer bir rica
leichere atfettiği beyanat ta uydur- da bulunulmuıtur. 
ma sözlerden başka bir şey değil
dir. 

Muahedenin reddi yo
lunda bir tezahür 

Berlin, 17 (A.A.) - Versailles 
sulh konferansından Alman mu -
rahhaslanna imla suretile yazdın· 
hp imza ettirilen muahedenin ka· 
bul edilmediğini gösterecek bir ha 

reket ve Alman milletinin hala bu 
muahedenin ağır tazyiki altında 

bulunmasından dolayı matem ala -
nıeti olmak üzere Almanyadaki 
, Mml dairelerin hepsi 28 haziran
da bayra1darmr y~.ra indirecek -
lcrdir. Hükumet bütü-. Alman mil 

Amerika ve 
borçluları 

Reisicümhur 15 günlük 
bir seyahate çıkıyor 

LONDRA, 17 (A. A.) - Ame
rika, heyeti umumiye itibarile, 
harp borçlarının 15 haziran taksi· 
tini vermelerini veya pek az bir 
miktarım vermelerini omuzlarım 

silkmek suretile karşılamış ve bu 
suretle, red kararına karşı lakay -
disini göstermekle beraber, mille -
tin kongrede yapılan gürültülere 

Fransız nazırları 

PARIS, 17 (A. A.) - Fransız 
ticaret ve ziraat nazırları dün Lon· 
dra.dan Pariıe dönmek :üzere ha
reket clmİ§lerdır. 

M. Tituiesko, dün öğle üzeri 
Pari~ten Londraya gitmiştir. 

Dün 13 te tayyare ile Londra
dan gelmiş olan Avusturya batve
kili M. Dolfüs, trenle :Viyanaya 
gitmiştir. 

Bir Amerika murahhası 
LONDRA, 17 (A. A.) - Ba;; 

rivayetlere göre iktısat konferan -
sına iştirak etmek üzere M. Mar -
ley gelecek hafta sonlarında Va -
şingtondan kalkarak Londraya 
gelecektir. 

Amerika dövizi 
LONDRA, 17 (A. A.) - Ame

rika dövizinin filen istikrar ettiril
mesi için konferansın bitaraf mu· 
hitinde, muvakkat bir istikrar için 
bir anlatma yapılmasının elzem 
olduğu kanaati vardır. Bu anlaş · 
ma konferansın ilerlemesine müsa· 
ade edecektir. Ve muvakkat istik
rar, gümrük mütarekesinin mütem 
mi midir. 
111UU11Uımmu1ııımm1 m1111nmnummnnıımııw111mmuunnıunnnırmıı1tt111ouıaıuıı 

ne kadar yabancı kaldığını da mey 
dana çıkarmıştır. 

Kongre M. Ruzvelti para, ban
ka, sanayi ve ziraat meselelerinde 
filen diktatör olarak bırakıyor ve 
dağılıyor. 

M. Ru:zvelt, bu akşam Vaşing
tondan kalkarak Massachusetts 
sahiline gidecek, orada, küçük bir 
yata binip 15 günlük bir gezme ya 
pacaktır. 

Bazı tevkifat yapılmıştır. Gece 
komünistlerin merkezinde bir top
lantı yapılmış, bir komünistin öl -
dürülmesinden dolayı Dahiliye 
Nazırına ve matbuata protesto çe
kilmesine karar verilmiştir. Hiris
to Yuvan bir müddet evvel öldürü 
len Amele Fırkası Meb'usu Hiris -
to Traykofun damadı idi. ikinci ci 
nayet saat yedide olmuştur: 

Paretsof caddesinde oturan a -
vukat Peteroyçef evinden çıkmış, 

Çarşişman caddesine doğru gider· 
ken arkasından bir genç ansızın ü
zerine atılmış, bir kaç el ateş et -
mjştir. 

Avukat kurşunu yiyince dü§ÜP 
ölmüş ve katil de kaçmıya başla -
mıştır. Fakat peşini takip eden po 
Iisler tarafından yakalanmıştır. 

Katil Vasil Atanasof isminde 
yirmi yaşında bir gençtir, Nevra 
kopludur. Sorguya çekilince cina 
yeti hakkında şunları söylemiştir. 

"20 gün evvel Nevrekoptan Sof 
yaya geldim. Makedonya ihtilal 
cileri teşkilatına dahilim ve girer
ken bana her ne vazife verilirse 
verilsin yapacağıma dair söz ver -
dim. Beş gün evvel Vladimir is -
minde Nevrekoplu birisi yanıma 

geldi. Dahili Makedonya ihtilal 
teşkilatının kırmızı mühürünü ta -
şıyan bir mektup .verdi. Bu mektup 
ta şunlar yazılı idi: 

"Doktor avukat Peteroyçef ko -
münisttir. Onun faaliyeti Make -
donyamn istiklaline muhaliftir. O 
mahvedilmeli? Vasil Atanasofa a
vukatı öldürmek vazifesi verilmi!
tir.,, mektubu okuduktan sonra 
tekrar geri verdim. Avukatı takip 
ettim. Nihayet öldürdüm. Ben bir 
kahramanım artık! Bunu herkes 
bilmeli! Çünkü verilen vazifeyi bi 
hakkın ve tamamen vantım.,, 

Viyanada bombalar atılııı ~ 
dan ve bir takım iğtişaşlar ; 
bulmasından sonra alınan pil 
birin fayda vereceği anlaşıhf"İ 

Avusturya hükumeti Na:a~ I 
devlet düşmanı olduklarını iljJJ ıJt' 
miş ve bundan böyle Nazilerl~,.ır 
let hizmetlerinde kullanılıııa' 
rına karar vermiştir. O) t' 

Şayet bu türlü diktatötl~ 
fa ide vermezse hükumet ıntl df' 
kuvvete dayanan umumi bir 
törlük ilan edecektir. s' 

Viyana polis müdürü dokt0~( 
del Viyana diktatörlüğüne t• 
dilmiş bulunuyor. 

~f 
İngilterede bir şimeıı 

kazası oldu /, 
Londra, 17 (A.A.) - Ell.i ';f,. 

su olan bir posta treniyle b•~ 
şandiz treni Derbyde kain C~ 
field'de çarpışmıştır. Bir :rO • ., ,· 

ölmüştür. Diğer bir makin•tlııoll' 
yakları kesilmit, iki §OförÜ1' ,.ı,st' 
rı kırılmıştır. Bir yolcu r-'., 
mış, iki lokomotif devrihııitl1 • 

Balkan münakalit 
konferansı _,6 

B Ilı•" ' Sofya, 17 (A.A.) - .. a ~~ 
nakalat konferansı, bugun 1'0..,ıl' 
masına devam etmiştir. üç 1~ıt· 
yon sabahleyin toplanf111f 1e1iıı' . .. a1'e 1-'' Y arm ruznamenın ınuz _ ı.JıJ' İ' 
devam edeceklerdir. Murııı· re~ 
öğleden sonra hususi trenle 

11 
iti~ 

ke giderek dev!et taraf ınd• .,ıetİ~ 
tilmekte olan kömür 111ade,.Jtlf ~ 
ziyaret etmişlerdir. Akt•111

1 Jıl-
·ıoe 

perada verilen bir teıns• 
bulunmuşlardır. 

Şarki Çin demiryolları oıı .-~~. 
Moskova, 17 (A.A.) - Khaba- binle ç?kmakta olan Jap •)ıtil' . 

b .. f·n 1 ·tile rovsk'dan bildirildiğine göre Şar- leleri Sovyetlerin u u ~ııt•·~ 
ki Çin demiryolları idaresi reisi · meselelerin halli için Mail ~P"~ı 
M. Lishaogen, Çangçung' da Man • rin muhtelit bir koınisyoıı fi~ 
çuri hükumeti erkanı ile görüştük- müzakeratta buunınaları 
ten aonra Harbine dönmüttür. Har olduğunu yazmaktadır· 



Bir Mütevelli Tipi 
(~aşı 1 inci Sayıfada) 

~ Pll§a mezarlığı bakında takip 
tn davaya: 

il!...._ Ren Ayazpaşa evladında • 
trı •••.• 

biyerek mukabil dava açmıştır.! 
~.\caba evkaf idaresi bir kaç yüz 
. lllıluk bir alacağı için her han

lı b• 
~dd ır ~akir borçlusu aleyhinde _en 

111 
etfı takibat yapmaktan çekırr 

ıu;~ken bir takım yalan yanlış de

~ı ere, şahadetlere istinat edilerek 
)~ itçirilmiş olan ilamlar ile A -
~ l>aıa vakıfları mütevelliliğini 
,/dine temin eden bu zatin bu 
~~~~~~dan istifade ederek eline ge 
)'11 ıgı yÜz binlerce liraları onun 

1tıda bırakacak mıdır?~ 
~~~trıleket meselelerile alakadar 
!ı ~herkesin evkaf idaresine kar
fiıı 1hakkın irat edeceği bu suale 
'hllreketler ile cevap vermek 
[)anı gelmiştir. 
~ ttrıek istiyoruz ki evkaf idaresi 

~İr vazife düşüyor. Bu vazife 

Ilı' ıı ve usulsuz olarak tevcih edil 

~ ~ 0 1an bir tevliyetin fena ve acı 
lıce) . . f. 'k . B. 

~ erını tas ıye etmı tır. ır 

~-ft.. b ı· . .h. d 
~~ .. n u tev ıyetın tevcı ın e 

' bulmuş yolsuzluklar neden 
b· et olduğu ve meıullerini tes -

~· tttrıek, diğer taraftan tevcih 

~ Üt.ıı levliyetin evkaf hazinesine 
ttdiği maddi zararları geri al

lııaJct 
it, 

bıı ~~~aenaleyh evkaf idaresinin 
~İf lllne kadar ihmal ettiği bu va
~)İ artık vakit gcçirmiyerek yap 
ı,d ı, Molla Beyin Ayaz paşa ev
tt lllda.n olmadığını ishal eden ve 

l\e' d' 'd · · k h ıtl\\e ~en ı ı aresınm evra ma -
~-- '°1nde, defterleri ve dosyaları 
lal'J 111d~ mevcut bulunan vesika -

'tile 0'1aya çıkararak tetkikat yap· 

tıl~r, Molla Bey aleyhine verilmiş 
'- llıütevellilik kararını da boz
~· 1 lazımdır. Bu karart bozmak
~ 1tı tvkaf idaresinin elinde hiç 

( ~eıika olmasa, bizim mevzuu 
hıttf ... • 

~~I ıgımız mantıki ve akli de -

~~; bulunmasa bile yalnız her 
ı~ l ait olup gene evkaf idare-

~~~ trıazbut olan silsilenameleri 
1 

etmek kafi gelir. 

tııll~un~a beraber evkaf idaresi 
~-l't lka. vaktile verilmiş olan ka

~i il boı.mak için Mollanın elinde
l~t .ltlı hükmünü İptal ettirmek is-
i.. 

1
't b d ·· k·· d.. B '\İtı u a mum un ur. unun 

._ derhal Molla Beyin Ayaz pa-
t\'}• d 

İdd· a ından olmadığı hakındaki 
~ik 1'la.tı te laej- L Tk shre een 
V tttirrnelidir. 

)-~ lkıa. Salahattin Molla Beyin A

hit ~1a meselesi hakkında evvelce 
~~k' kikat yapılmıttır. Fakat bu 
lUt)~ıkatta meselenin esası bin bir 
~l'J •ui iatimal dedi koduları ile 

~d~:ılttıı§ ve iş o kadar dallanıp 
'1 andırılmıştır ki bu evrakın 
) lrları . t .. l .. 
~d·1 tıvaye e gore a h yuz, 

r 
' L Uz ıayıfalık bir dosya teşkil 
t~tqed' 
·~ ) ır. Bu dosyayı okuyarak 
~~h..... lzif edar amirin bir hüküm 

'"le • 

\ııı ~ne kadar mütküldür?. Bu-
~ti~~ raber yukarda da bahset
~lt ıı tneaelelerin esası bu tah -
~~t doayaları içinde kafi dere -

~~~i~~rahat ile mevcut ise yeni 

~ıt ] at 'Vazifesi daha kolaylaş -

'· 
0 

Ur, Sadece meselenin bu saf 
~ ~~at-ı dikkate alınarak hare-

~·~fe 1!1r İae o vakit yeni tahkikat 
l\j '1 •ı bir tarama ameliyesi şek-

ır.. Yok eğer bu tahkikatta 

noksan varsa yeni baştan bir tah
kikat yapmak zor değildir. 

Y al!lız hu tahkikat yapılır iken 
esasen Kevakibi zadelrden olan 
Molla Beyin Ayaz paşa ahfadı ile 
hiç bir münasebeti olmadığına, bi
naenaleyh Ayaz paşa vakıfları ü
zerinde hiç bir tevliyet hakkı bu
lunmıyacağına göre bu zatin Ayaz 
pa~a vakfı mütevelliliğini ne gibi 
usulsüz ve kanunsuz vasıtalar ve 
te~ebbüsler ile eline geçirmiş ol -
duğunu meydana çıkarmak, niha
yet yapılan yolsuzlukların mesul -
leri aleyhinde takibat ile evkafın 
Molla Bey uhdesindeki alacakla -
rını istirdada teşebbüs eylemek la
zım gelir. 

Hadım etmek 
Bizim bir doktorumuza 
göre pek garip bir teklif! 

Dunkü say1anizda Almanyada u
mumi sıhhatı korumak için bazı 
kimselerin hadım edilmesini ka -
bul eden bir kanun layihasının tet-

kik edilmeye başlandığı ve bu mü 
nascbetle maruf Alman doktorla-

rından birisnin de bir mekale neş
rederek hadım edilmesi lazım in
sanları yedi kısma ayırdığını yaz -
mı§tık. Doktor bu yedi kısmı şu su 

retle işaret ediyordu: Akılları za
yıf olanlar, mefluçlar, katiller, sa· 
ğır ve dilsizler, mütevcrrimler, ec

nebi ırktan olanlar. 
Dün bu mevzu üzerinde maruf 

cir doktorumuzun fikrini öğren -
mek istedik, meseleyi anlattık: 

Yazılanları okumadığım için ce 
vap veremiyeceğim, dedi; bununla 
beraber söylediğinize nazaran bu 
teklifi bir hayli garip ve manasız 

bulduğumu da işaret etmekten 
kendimi alamıyacağım. insanları 
hadım etmek fikri esasen insani 
bir şey değildir. Deli olanları bir 

yere toplayıp kapatıyoruz. Bunla
rın esasen delilklerini mucip olan 
vaziyetle uğraşmaktan başka yap· 
tıkları bir iş yoktur. Bunlar evlen
medikleri gibi, kimsenin de kendi

lerini evlendirmek akıllarından 

geçmez. Şu halde beyhude yere 
kendilerini hadım etmiye ne lüzum 
var. Diğerleri içinse söz söylemeyi 
zait addederim, hele sağır ve dil-

sizlerin hadım edilmelerinin ne fay 
da vereceğini tahmin etmek güç -
tür. ecnebi ırktan olanların kabat
ları nedir, verem tedavisi kabil bir 
hastalıkken veremlileri hadım et -
mek, yani zürriyetten mahrum bı
rakmak ilhami nereden geliyor?. 

Doğrusu hakikaten garip bir tek 
lif. 

Amerikalı mütehassıs 
Anadoluda bir tekik seyahatine 

çıkan şimendifer mütehassısı Ame 

rikalı Mr. Bel devlet demiryolları 

işletme umum müdürü Rifat ve mü 

hendis Tarık Beylerle birlikte İz -

mirden Balıkesire gelmiştir; ora -
dan Kütahyaya gitmesi muhtemel

dir. 

Giresunda spor şenliği 

Giresun, {Hususi) - Halkevi· 

miz tarafından tertip edilen spor 

şenliği çok kalabalık bir halk küt
lesinin iştirakile tayyare sahası it
tihaz edilen mevkide havanın mu

halefetine rağmen akşama kadar 

devam etmiştir. Meydana bin spor
cu muhtelif musabakalar yapmıt -
lardır. 

Doğum ölümden fazla - Banyolarda 
Bu~s.a m_uallimlerinin gezin- yaptırılan yeni binalar - Okuyanlar 

tısı -Tıcaret bankasında 1 

Belediye reisi seçildi 

· faiz arbrlldı (H ") K·· h · I K" h B 1 k · h tt ·· fmel, ususı - uta ya vı- nu uta ya - a ı esır a ı uze • 
Gemlik, (Hususi) - Aylardan- lnyetinin kazası olan Emet, Kütah rindedir. Hali hazırda araya bir fO 

beri bir çok sebepler altında bir yanın 96 km. garbinde tepecikler sa yapılmakta olup bu suretle nak 
türlü başarılamıyan belediye reis- arasında güzel bir kasabadır. Yal· liyatın kolaylaşması tamamen te -
liği işi nihayet geçen hafta bitiril- mz kasabanın nüfusu (3000) den min edilmek üzeredir. Bundan b&.§ 
miş ve belediye reisliğine fabrika- fazladır. Halbuki, 927 de yapılmış ka Kütahya Gediz şosesine de bir 
tör Eşref Kemal Bey seçilmiştir, olan nüfuG tahririnde bu yekun an şose ile bağlanmamasına az bir 
Düzgün olarak toplanmalara baş· cak (2700) dü. Bugün nüfusunun şey kalmıştır. 
lıyan belediyecilerimiz son gün - bu tutarı bulmuş olması, doğu - Yunanlılar tarafından yakılan 
)erde faydalı kararlar vermeğe murı ölümden fazla olduğunu gös bu memleket, ahalisinin çalışkan 
başlamışlardı:-. Ekmek fiatleri bi • terınektedir. Emet'in köylerile be- olması sebebile bugün eski vaziye 
rer kuruş indirilmiş, kasabaya baş rabl .. r nüfusu da (3600) i bulmuş· tinden daha güzel ve asri ıekil al· 
tan başa elektrik verme projesi ha tur. mıştır. 
zırlattırılmıştır. Ayrıca belediyede Gedizin yakınlarından rıkarak 

Kasabanın tamamiyle garbında T 

yerli malı halılarla döşeli, Gazi Emelin 20 dakika garbından ge • bulunan (Eğrigöz) dağları, çoğraf 
Hazretlerinin, ismet Paşa, Kazım çen (Emet rAyı) rok istifadelidir. ya noktai nazarından ehemmiyetli r- :r 
ve Fevzi Paşaların f otoğraflarile d Geçtiği yerlerde adeta cennet gi • bir dağ ol uğu halde, maalesef 
süslenmiş, denize bakan güzel bir bi güzel bahçeler vücude getiril • 

şimdiye kadar haiz olduğu kıym~t 
sal in yaptırılmıştır. miştir. Bu bahçeler yazın, halk kin te tanınmamıştır. Deniz seviyesin- :J" 

Bursa orta mektep muallimleri bir sayfiye teşkil etmektedir. Bu den tahminen 1700-200 metre yük 
hususi bir otomobüsle geçen haf- 1 b d suyun iki tarafında meydana geti· seklikte bu unan u ağ zengin 
ta buraya gelerek akşama kadar l l 1 rilen bag"'lardan ve mütenevvi ag" Ar çam orman arıy a örtü ü bulunu - ~ 
ka!mışlardır. Bu müddet zarfında k d Jarın meyvalarmdan rok istifade yor. Burada bir ço ma enler bu- ~ 
kasabar.nı bir çok yerlerini gezmiş 1 edilmektedir. 

lunduğu da anlaşı ıyor. 
ler, tctkikatta bulunmuşlardır. Ay- Kasaba irfan hayatında ileride • 

kt ı · d · ı d. Buranın arazisi volkanik oldug"'u rıca me ep erı e gezmış er ır. dir. Muhtelif yerlerdeki, orta tah .. 
Öteden heri tüccare ve esnafa için muhtelif yerlerde sıcak sular sil mekteplerinde ibulunan talebe 

b .. "k d 1 d b 1 Ad mevcuttur. Bilhassa Emedin dahi -uyu yar ım ar a u unan a - ve bu gibi mekteplerden çıkıp ge • 
pazarı Türk Ticaret Bankası Gem- linde bulunan sıcak sular çok şifa- lenlerin yekunu iftihara şayan de
lik şubesine Adapazarındaki umu- lıdır. (Romatizma) ve dit hasta- recededir. 
mi müdürlüğünden gelen bir emir- lıklarma tutulan kimselere tavsi - Merkezde iki muhtelit ilk mek
de bund~n sonra yüzde on iki fa- yeye şayandır. Bu sıcak su kaynak tep ve bu mekteplerin (400)e ya -
· l 1 1 b'ld. ·1 larma belediye tarafından güzel k l b ız e muame e Yapı ması ı ırı - ın ta e esi vardır. Her sene ilk 
miştir. Tüccar ve esnaf, memnun- binalar yaptırılmışve ziyaretçilerin tahsili bitirenlerde mühim bir ye • 
d istirahatları düşünülerek ayni za - k" ur. un tutar. 

Kiraz Ali o~lu 

Trabzonda yağış 
Yeni sene fındık mah

sulünde tetkikler 
Tl'abzon, 17 (A.A.) - Yağış 

devam ediyor. Mahsul kısmen za -
rar görmüştür. Dağlara kar düş • 
müştür. Ziganada sel olmuş, hasar 
azdır. 

Yeni sene fındık mahsulünün ne 
kadar olacağını araştıracak olan 
mütehassıs bir heyet yakında işe 
başlıyacaktır. 

25 kuruşa lstanbula !! 
Mudanya iskelesinden latanbula 

gitmek, artık lstanbuldan Boğaz -
içine gitmekten daha ucuz bir üc
retle kabil oluyor. 

iskelede hazır bulunan iki va -
purun acentaları, müşteriyi kendi 
gemilerine çekmek için, mümkün 

olduğu kadar rekabet yapmaktan 
geri kalmıyorlar. Hatta geçende va 
pı.'!~:- 15-25 kuruşa Mudanyadan 
lstanbula bilet keserek yolcu taşı· 
mışlardır. 

Vapurcular bu suretle yarışa de 
vam ederlerse, hiç şüphesiz, lstan
bula bedava da gitmek mümkün 
olacak demektir. 

Erdekte bir san'atkar 
Erdek belediyesi ötedenberi bir 

elü almak arzusunda idi. Bir etü· 
ye 1700 ve 2000 liraya yakın para 
istenildiğini işiden makinist Sabri 

Efendi belediyenin bu arzusunu 
(200) lira ile temin edeceğini va
detmiş ve çizdiği plan mucibince 
etüyü meydana getirmiştir. Bu etü 
yalnız kendi elinden çıkmış ve bin 
lerce deliği gene kendi eli ile ve 
~öğsü üzerinde delmiştir. 

manda otel vazifesini görecek şe • Hulasa: Emet bol gelir kaynak-
kilde yapılmıştır. ları ile şöhret kazanmağa namzet 

Bilhassa bu sıralarda çok ucuz- ve yükselmeğe müsteit bir kaaaba
Iuk olan bu kasabanın hemen üç dır. 
saat yakınında (Emirler) istasyo-

Bir kişinin ölümü ile neti
celenen feci bir kaza 

Erdek, "Şahinburgaz,, köyünde 
Mustafa isminde birinin ölümile 
neticelenen feci bir vak'a olmuş -
tur. Vak'a şöyledir: 

"Şahinburgaz,, köyünden Aşık 

Kahya oğlu Mümin ile ayni köy • 
den Çavuş oğlu Mustafa Hacı Be
kir deresi mevkiindeki tarlaya git
mişlerdir. Mustafa Müminin müs· 
takbel kayınbiraderidir. Mümin 
tarlanın bir köşesine çekilerek do
muz beklemeğe başlamış Mustafa 
da tarladaki dut ağacını kesmeğe 
koyulmuş.. Aradan epey zaman 
geçmiş. Mümin bir aralık hışırtı i
şitmiş ve domuz geldi zannile hı -
şırtımn geldiği tarafa birkaç el a
teş etmiş .. Bu kurşunlardan biri 
ağaç kesmekte olan Mustafamn 
göğsünün bir tarafından girip di
ğer taraf mdan çılonış, zavallı ora
crkta ölmüştür. 

Cümhuriyet müddei umumisi ve 
jandarma kumandam vak'a mahal 
linde tahkikat yapmışlardır. Katil 
tutulmuştur. 

Namusunu bıçakla mü
dafaa eden kadın 

Hamdi 

Eşkıyanın öldürdüğü 

zavallının ailesi 
Bursa (Hususi) - Orhaneli 

soygununda şehit düşen Ali Ağa • 

nın evine Halkevi bazı hediyeler 
götürmüş ve köyde bir merasim 
yapılmıştır. 

Halkevi heyeti Ali Ağanın 12 
yaşındaki oğlu ve diğer 12 nüfu. 

aile efradı tarafından karşılanmıt

tır. Avukat Hulusi Bey kendilerini 

karşılıyanlara ezcümle demİ§lİr 

ki: 

- Hükumetin kudretine el u. 

2atanların hadlerini bildirmek su

retile şehit düşen bu kahramanın 

hatırası bütün milletin kalbinde 

yaşıyncak, yavruları bağrında sı • 
ğmacaktır. 

Hulusi Bey bundan sonra ço -

cuklara dönerek nutkuna şu sözle
ri ilave etmiştir : 

- Bunlar bizim, hepimizin, bü
tün Türk milletinin malıdır. Onlar 

da birer kahraman Ali Ağa olacak 
lardır. 

Bartında Meclis mahallesinden hnımııı "'" 11•mııruııınıııı 111n••ınınm111111111nııı•ıııımııııııı•111m1111•nın"""'",. 

la kendisini müdafaaya bathyan 
Derviş oğlu Mitat, gene ayni ma · 
halleden Karamürselli oğlu Hidn· kadın, Mitatı müteaddit yerlerin -

den yaralamıf, ayni zamanda da 
feryada başlamıştır. Milat kaçmıf, 

feryada zabıta yetişerek hadiseye 
vaziyet etmiş, Mitat kendi evinde 
yakalanmıştır. 

inin karısı Zehra Hanımın evine, 

kapıyı zorlamak suretiyle girmiş, 
kocası dışarda bulunan ve uyumak 
ta olan kadına tecavüz etmek iste-

miştir. Kadın kendisini müdafaa 

etmiş, boğuşmağa başlamıştır. Bu 

sırada mütecavizin cebindeki bı

çak, kadının eline geçmiş, bunun-

Evrakiy ~e Adliyeye tevdi edilen 
mütecaviz hakkında tevkif karaı, 
verilmiştir. Muhakemesi mevkufen 
görülecektir. 



a ç 

l<a-Kendisini Amerika ı gibi satara 
çakçılardan 4 00 iraya eroin a acak 

memur Suat Beyin ifadesi 

Baştaraiı /Jirinci Sayıfada - Münferit suç vaziyetinden 
tiler. Ba.zıları evvelden beri inkar bahsediyorlar Hayır, vaziyet öyle 
da israr ediyordu. Ayni şekilde değildir. Da:va edilenler, mahkeme 
"bizim bu işlerle hiç bir alakamız hu2uruna müşterek suç vasfile gel 
yok!,, dediler. Bir kismı da, suçu mişlerdir. Eroinciliğin kimi serma 
birbirlerine yükleri tarzda cevap 

1 

yedarlığını, kimi fenni mühendisli
verdiler. Bütün bu ifadeler., Sultan ğini, kimi de vasılahğmı yapmış -
Ahmet birinci sulh ceza mahkeme tır. Bu, bir teşekkülün mevcudiye · 
sinde verilen ve ozaman gazetelere il tini göster:r. 
tafsilatile geçen ifadelerin aynidir. Memleketin sıhhi ve iktısadi se-

Orada sorguya çekilenler ara - lameli mevzuu bas.olan bir mesele 
sında bulunmıyan Matmazel Ele · ı de, mevkuf olal'ak muhakemeye 
ni de. "katiyyen,, dedi, "kat'iyyen 1 devam, zarur:idir. "Ya beraat eder
bir şey bilmem. Ben eroin hiç gör- lerse, boşuna mevkuf kalmış olma 
medim.,, ı larmı kim, na~ıl telafi edebilir? 

Sabık ayser 

Almanyaya dönmek 
ümidini besliyormuş ! 
Amsterdam, 17 (A.A.) -Sabık 

Kayser her sene gittiği Zandvoorte 
bu sene gitmekten vaz geçmiştir. 
Sabık Kayserirı bu kararı Zandvo
orta' da bugünlerde pek çok yahudi 
bulunamsmdan Heri gelmektedir. 

Esasen Felemenk hük(ımeti de 
Almanyada bugün hüküm sürmek· 
te olan vaziyetten dolayı, şimdi 
bulunduğu yerden ayrılmamaya; 

sabık Kayseri üstü örtülü bil' şe -
kilde davet etmiştir. Sabık Kny -
ser Almanyadaki ahval knrşısında 
bir iimit ve intizar vaziyeti almış-
tır. 

Mlsır elçimiz 
Mısır ekimiz Mehmet Ali Şevki 

Paşa evvelki g:.in Mısırdan lstanbu 
la gelmiş, dün akşamki trenle An
karay gitm~ .. iı·. 

Türk-Yunan mahkeme
sinde 27 dava 

Türk - Yunan muhtelit hakem 

Çağrılan yedi şahit, birer birer Bunlara yazık değil mi?,, diyorlar. 
dinlendiler. Kendisini Amerikalı A~n3r, yukarı her mevkuf, ayni şe
Mister Sinkler diye tanıtan memur yi ortaya atabilir. Faknt, eğer va -
Suat Beyi otomobilile T okatliyana ziycti, kanunen mevkuf olmıyarak 
götüren, 4000 liraya eroin satın al· muhakeme edilmesine müsait de -

mahhemesinde 27 davanın mürafa ma pazarlığında hazır bulunan şo- cilse, serbest Bırakılamaz. 
för Ahmet Efendi, "Bel'.nart Efen "Ya beraat ederlerse?.,, Müla - ası yapı!mıştır. Bunlardan 10 u red 
di ile Y orgi Camadanis Efendi, hazası, kanuni vaziyetleri müsait dedilmiş, 17 si karara bırakılmı§ -
kendisini Amerikalı gibi tanıtan oulunmadıkça, tahliyeye sebep sa- tir. Reddedilen davalarda hüku -
memurla pazarlık etiler" demiştir:. yı!nmaz'. Kaldı ki, n~ticenin ~nhku I metimizden istenilen tazminat 

Dava e.dilenlerden bu şahit tara- mıyet mı, beraat mı çıkacagı, mu· 310,00D lira tutuyordu. 
fından isimleı:i ileri sürülerler, şa- hakeme bitmeden bilinemez ve 1 P b .. .. . hk d 
hitliğe itiraz ettiler. İkisi de biri oundan başka, her beraat eden, erşen e gunu aynı ma eme e 
birleri için "yo~ ben değil, öteki!,, mutlaka masum olduzu için beraat sekiz davaya bakılacaktır. 
diyorlar, vaziyeti, ayn ayn kendi- etmez. Bazen ele kafi delil yokluğu 
]erini temize çıkarır tar.zda anlatı· Otı neticeyi temin eder. 
yorlardı. Bütün bunlan bir tarafa bıraka-

Şahitlerden mühendis Y onki Do- hm. D ha deliller tamamile toplan 
meniko Efendi, Yorgi Camadanis mış değildi~, ki ..... daha dinlenile -

İstanbul uçUnl'lj kra ıııdnn: 

Bl.'her metre murubb:ımıı 50 kuruş kıy· 

m t tal.dir edilen \C tahminen Jl 7-10 zira -

mda Kıısm1 pa :ı.dn ilacı Büırev mahalleıilıı

dıı Tahta klıprU oi~cb ııtik S cedtt 1 

Efendinin kendisinden bir tazyik cek !ahitler, y pı!;:ıcak tahkikat numaralı bir ı.ıta nr açık .ıu:tırmaya ~.ı:ı 
makinesi satın aldığını, bununla var. lstelyo Efendiden maadaşınm Pdllmlş olup 20 - 6 - 988 t:ırlhindıı ııart

icaıbmda eroin yapılabileceğini tahliye isteklerinin reddedilmesi 
bu makinenin aslında eroin yapma lüzumundan israr edi orum !. 
ğa mahsus olmadığını söyledi. Bir ta esi ahliye edi di 

Bı;akllan paket 
Mahkeme heyeti, bir defa da· 

Kucağında çocuğile gelen Ma -
ha avukatları dinledikten sonra, 

dam Penelopi, kendisine emaneten 
. . müzakereye çekilmiştir. Aradan 

bır paket bırakıldığmı, sonra gen t · l b"ld" ·ı 
• • w yanın saa geçmce, tarar ı ın -

almdığmı, ıçınde ne bulundugunu . . . . . 
b 'l d•w• • .. ı· ek "N b'l" •mı , lstelyo Efendının tahlıyesıne, 

ı me ıemı soy ıyer , e ı ıyor ı d" w l . . tahl' "st w • • • d' . d . . w ıger ermın ıye ı., egmın şım ı 
sam, ışte bu ka ar,, dedı. Dıger şa k' hald . dd' k tal b. ·· 
bitlerin de esaslı olarak söyledikle 1 e 1 ıa ma amımn e 1 u-

zere reddine, bulunan toz halinde
ri bir şey yoktu. 

ki maddenin eroin olmadını iddia 
Müddei umumi muavini Ahmet 

edildiğinden, bunların tekrar mua
Muhlis Bey, şahitlerin dinlenilmesi 

yene$ine, müddei umumilikçe iste
bitince, kendisini Amerikalı Mis -

nilcn şahitlerin çağırılmalarına, 
ter Sinkler diye tanıtan ve dava e- hakemenin 24 ba2iran cumartesi 
dilenlerden ikisi ile pazarlığa giri· 
şen memur Suat Beyin ve hakların 
da tahkikat yapılıp da neticede mu 
hakemeden men kararı alanların 
şahit olarak çağrılmalarını, dava 
edilenlerin sabıkaları olup olma •

1 
dığının tahkikini istedi. 

günü saat on buçuğa bırakılmasına 
karar verildiği anla.ş.ılmıştır. 

lıtelyo Efendi, biraz sonra ser -
hest bırakılmıştır. 

akmak an suçlu ! 

n.ııncııl dlrıı dııhllnldl'I l mnh:ılli nıııhımııunıı 

Uılll• cdllerPfc ;?O - 7 - D38 tarihine müsa

dlf ıwrşcmbc gllııU 11nnt 14 ten lG ya kndıır 

blrlııd açıl artırma mrctilıı tııtanbnl Uçlln-

çU icra d:ıfreslndc s:ıtılac:ıktır. Artırma~a 

l~tlrak için yüzdıı ~cdJ buçult teminat altçc-

bl nlnnr. l'tlfitr.rnklm \'!!rgllcr ile Jkll'tllyc 

rcıılml rl, vakıf ıcnre l mUı;tcrlye nlttlr. Hnk

l:ırı tapu ıılclllcrl) le Nıblt olmıyun lpofı>kll 

ul:ı.calllı!ar ile dlğ~r ıılflluı.darı.ınm ve irtifak 

h:ıkkı sahipler.inin bu hakl:ınnı, hu U faf7. 

\'e m:ısarıtc d.'\lr olan Mldlnlarmı llllıı tari

hinden itibaren 20 g\ln itinde e\'rakı mlls

bltclerlJ lıl bildirmı•lerl lllzımdrr, Aksi hnl

de hald:ırı tnpıı slclllerl~le s:ıblt olmıyanln.r 

11 h!j bedelinin pııJl.l!'lmll!lından hariç kıılır

fur. Aliikııdıtrl:lrın lız.& nıımarnlı icra. ve 

lfil\s kıumnnnun 119 anca m:ıd ili hükmüne 

göre tC\'ffkl h:ırelwt etmeleri ve "1ha fazlı} 

ııul1ımnt ıılmnl< 1 tlycııll•rln 931 - 1863 

dosyn numara lyle dairemize mllrne.nntlrı 

lllln olunur. HG27) 

btanhul ruiliyc iklııd hukuk d:ılrestndm: 

Avmt bbnr mübııdJll rlnden yfettln 

pdılivan Bakırköyünde Yeni m hail de b1 -

rlncl soknktn 46 numnrnh fınnm Yorgldeu 

metnık nı ıf hlssı! inin teUiz. şcnılltııden o-Bu sırada, dava edilenlerin ve -
killerindcn Sami ve Cemil Beyler, 
iki ıstekte bulundular. Birincisi, e

le geçen on bir kilodcın ibaret toz 
halinde maddenin eroin olmayıp 
morfin olduğu kaydile, tekrar tah • 
lili, ikincisi, mückkillcrinin serbest 
bırakılması. 

Si gorfa bedeli 78 bin lira l lnn Balurl.öytinde S:ıkız n*8cınd:ı k!'ıln 20 
., j nunmralr h:ınl?'lıin m ıf hl esfııden allikıısını 

Zam: Bey, bu dokuz kişinin biri 
birlerile alakadar bir şebeke teş -
kil etmediklerini, esasen münferit 
hadiselerden suçlu görülerek bu şe 
kilde mahkemye verildiklerini ile
ri sürdü, "delillerin toplanması 
safhası bitmiştir. Bunların imhası 

ihtimali mevzuu bahisdeğildir.Mev 
kuf olmıyarak muhakeme edilen 
yüzl.';ll'ce eroinci var. Bunların da 
tahliyesi, lazımdır,, dedi. 

Müddei umumi muavini Ahmet 
Muhlis Bey eroinlerin tekrar tahli · 
Ii yapılabileceği, lstelyo Efendinin 
serbest bırakılması muvafık oldu -
fu, ancak diğerlerinin saln;erilme
Ieri doğru o1amıyacağı şeklinde mu 
kabele ve sözlerine şöyle devam et 

olan magaza r ltntettlğl gibi mezkfir fırının 17.alei şüyun 
78,000 lira sigorta bedeline ta • sebebı_,ı nıstma. ts:ıbd eden ızoo lirayı ka

ma ederek Mahmutpaşadiki rnafia çırm:ıı m:ıl•s:ı.d· ne bu ıusıf tıt scyl zevcesi 

zalarmı yakmaktan suçlu elbiseci Ayı:e H nıma 15-0 Hravıı sırf t_,,Jnr.rt ın-ı.r 

İuail ve yeğeni hak Efendilerin kııstı He :ıttığuıd:ın merlcOr fırının mlM

muhakemcsi, İstanbul Ağır ceza dci:ıll'lhlınll're alt tasarruf lmyıUarmnı lpta-
llmı ,.~ luılcf ı>U,yuıın msır hisse bedeli olan 

mahkemesinde dün bitmi~tir. 
1200 l•füıur llmnın h:ulnr)U uhliletlııc ve 

Dava edilenler, bir müddet ev -
hııcz.I mc\Zuun tnsdi!<ine lmr:ır itası talebi 

vel 10,000 liralık kefaletle serbeı;t 110 htınbul dPfh'rd::ırlığı tumhndn.ıı Scyfet-

bırakılmışlardı. Mevkuf olmıyarnk tın prhliv:ııı ve AH" Haııım nlcl ıııerlne ıım
muhakemeleri neticesinde, suç sa· mo olunun d:ı\'adun dolayı ıısulrn mliddrla

bİt görülmüş, İzrail Efendi üç sene leJhl re glindl'rllcn :ınıılr.ıl nu h:ıl 11anl)rııl 
altı ay, yeğeni lzak Efendi iki sene' Selfcttln Pelıllmnm mahalll mez.kflnı terk 

on bir ay hapse mahkum cdilmi~ . ile ?ıir semti meçhnle gittiği mcşnıh:ıtı UP 

lerdir. blliı kb!lğ lııdıı olanm:ı ı üzerine müddrl ve-

Bir hikayeden dolayı 
"Son Posta,, g~zetesinin altı ha

ziran tarihli sayısındaki "Çifte ifa 
de.,, serlevhalı bir hikayeden dola
yı müddei umumilikçe matbuat ka 
nununa muhalif hareket davası n -
çılmı§, dava lstanbul üçiincü ceza 
mahkemesine vcrilm:~tir. 

kllinfn sebkedm talebi nçhlle \'f' ıı ıı!Un 

ı n 142 lnd maddcfori nnıdblnce tahkikat 

18 - 7 - 933 s;ı:ıt 18.80 n t:ıllk rn ~·evml 

mez.kOnın lliınen U>bllğine kurar \'Crllml' 1 
oldu •und m il n olunan gUn \C ııaııUe m h- ı 
kemede h::.zır bubnm:ıdığı \•ryu \·f'klll knııu

nt göndermediği tal•dlrtlı• lıul<kındıı. gıyatw.n 1 

krııyl muamele edlll'1'P{;'I malumu olm:ık il· 

U'Ill kel fl) et ,.ızctc ile D!ıu ouııur. 

• (4591) 

Acıklı Bir Hadise ....................... -................................ . 
d 

r a oc a 
Mel<tupta "Ne yapayım, ciğerpare 
bırakıyorum, bir tane de karnımda 

' d. var. ,, ıyor 

İstanbul adliye dairesi korido - 1 tir. s 
runda dün bir çocuk bırakma hadi 1 Bunun üzerine, muhalceme aJ 
sesi olmuştur. gel met: .üzer~ ol~n ha~ırıı,, rP bil 

Bir hanım1 muhakeme beklerken umumılık daıresıne gıtıtı§1ı " 

kucağında minimini çocuğu bulu- gelenı anlatmış, kucağında. tı 
nan başka bir hanım yanına gel - anne!,, diye ağlıyarak çırP111; 
miş, "Kuzum, hemşire... çocuğu • cuğu, adli makamın hiJ11B 
mu biraz tutar mısın. Şurada bir bırakmıştır. .. efl' 
yere uğrıyacağım. Beş dakikaya Bir yaşındaki çocuğun ııı 

0 
varmaz, gelir, alrnm,, demiştir. raştırılmış, bir kağıt buluJ1rO 

Muhal<eme beldiyen hanım da, Bu kağıtta şunlar yazıhdır;1 ~ 
"peki hemşire, ver!,, demi,, bir ya "Çocuğun ismi Om er o!!~ 
şındaki çocuğu kucağına almış, vandır. Yokluk ve sefalet ) (ı 
"piş, piş, hanımış benim yavrum!,, den ciğerparem den ayıı~ 
diye avutınağa başlamıştır. Ne yapayım?. Bir tanede · 

Aı-ad~·m beş dakika geçmşi,....... ı.la var!,, , 
·rkçe' bir beş dakika daha .... on, on beş, Çocuk, müddei umı.unı 1 ·t 

yirmi, yirmi beş .... nihayet bekle - elilik Darülacezeye göndeı~st'' 
• pO 1 

yiş, bir !'·aati bulmuş, fakat çocu • annesinin aranması içın 
ğun an:ıesi bir daha görünmemiş- mir verilmiştir, 

Müze müdiirü dün 

Ankaraya gitti 

Eski eserler müzesi müdürü A -
ziz Bey, bir müddet evvel Avrupa 
müzelerinde yaptığı tetkik seyaha 
tinden lstanbula dönmü~tü. Aziz 
Bey, dün, lstanbuda çalışan Alman 
müze mütehassrsı ile birlikte An -
karaya gitm~tir. 

Maarif vekaletinden gelen bir 
telgraf üzerine Ankaraya giden A
ziz Beyin bu seyahatinin, müzele • 
rin ıslahı ve abidelerin muhafazası 
ile alakadar olduğu tahmin olun -
maktadır. 

48 parça tasarruf 

senedinde tahrif at 
48 parça tasarruf senedi üze • 

rinde tahrifat iddiasile üç tapu me 
muru aleyhine açılan davaya ait 
muhakemeye dün İstanbul ikinci 
ceza mahkemesinde devam olun -
mu§tur. 

Bunlardan biri tahrifat yapmak, 
diğer ikisi vazifede ihmal göster -
mekten suçlu görülmektedir. Ken· 
dileri inkar ediyorlar. 

Müddei umumi, dosyayı mütale
aya almı§tır. 

Bir beraet kararı 

iM. T roçki usy9f
1 

dönemiyece~ 1 f of 
Moskova, 17 (A.A.) - f.11. 

Çaytung ve diğer bir çok . ili ~ 
gazeteleri Sovyet hükfımetıtl p 
Troçkinin Rusyaya avdetiJ1~ As' 

·ııı r , 
saade etmiş old.uğu haberı 1,' 
mışlardır. Tas ajansı bu h~ ı· 
sılsız olduğunu beyana J1'l 

56 
Cenup hududumutd~ 

kaçakcı yakatarıdı (f' 
~' ~~ ANKARA, 17 (A.A.) .- ııP , 

nın ikinci haftası içinde cetl cı ~ 
1''t'· il' 

dudunda 28 kaçakçılık va 'er-'~~ 
mu§ ve üçü ölü biri yaralı ol F 

zere 38 kaçakçı yakalanr11~~ İŞ 
kilo gümrük kaçağı 3900 lc•.f '~ 
sar kaçağı ile 152 muhtelı 
hayvan elde edilmiştir. • 

~er1 
Muhafız gücü bisiklet~~ 

Şehrimizde bulunan r,.ie~<' ~ 
gücü bisikletçileri dün ş, ~tJ 
spor klüplerinden bazılarıfl Jf 

ınişlerdir. d0~'11~ 
Sporcular bu sabah 1ııV" 

Çatalcaya müteveccihen 
edeceklerdir. 

Tal ebe yurd~ 1,ı~ 
Beyazıt meydanındakt ııeti .~ 

yurdu önümüzdeki ders ~ıl" l J• 
Kadıköy belediyesi sabık muhase şmda kati surette açılaca. ısııV1~1'ıı 

bccisi Cemal Bey: sekiz sene evvel da Anadoulan gelecek ve c1'1' D~1 
otuz bin lira ihtilastan dolayı mah- d..A yüla:ek tahsilde buluna f'. ~ 
kemeye verilmiıti. Dün Ağır ceza fakir talebeler ahnacak~~ııce', 
mahkemesinde ben.atine karar ve- talebe almmıyacaktır. tJ'lii Jılıı 
rilmiştir. Cemal Bey bu beraat l.a-, Evkaf murahhaslarında~3 r"' r1' 

rarını ağbyarak \.:.ar~ılamış ve ya kep hir komisyon yakırıh ııtl•1 
• • 8 

şaam Cümhuriyetin adil hakimleri dahili talimatnamesını 
diyerek bağırmıştır. caktır. 

Büyük TA YY A E Piyangosu . 
15 inci Tertibin 3 üncü keşidesı 

11 Temmuzdadır. 
. dır· 

Bu keşidede Büyük ikramiye 100.000 Lı~~ ii" 
5 O 5 O L. lık bııY Ayrıca: 2 . 00, 1 .O O, 10.000 ıra vardıt 

ikramiyeler ve 50.000 Liralık Mükafat 
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lktısat konferansın da r·_· __ • f Devlet: Demiryolla.rı ilanıa.rı f 
1 ye Banliyö tipi makas göbekleri ve tcferrualının kapalı zarfla 

münakasası 2/ Ağustos/933 çarşamba günü saat 15 te idare bi

Dünya iktısadı ve iktısadi b 
hakkındaki fikirlerim· z 

ran 

-10 - lanıldı ise de sukut baş döndürü - mışının Cava ve Küba adalarına 

...... lia.rhi umumiden aonra ekono _ cü bir süratle yoluna devam etti; ithali ve tütün ziraatinin tamamen 
~~. llıondiyalin ihyası ve yeniden ve müteakıp sene başlangıcından şeker kamışı ziraatile istihlaf ıdır. 
ı;;:ulınası için çok çalışıldı. Fakat sonra buhran çığı önüne gelen bü- Saniyen şeker pancarının fen ve 
ıı· •ıi husule getiren ıerait hep ay- tün maniaları kırarak fiatları aşa- teknik yardımile merkezi Avrupa-

1 kaldılar. 1920 denberi gaçen ğı doğru yuvarlamağa başladı. ya sokulmasıdır. Bu sebeplerden -
;ıı ~ne zarfında vücuda gelen ih- Şikagoda buğday fiatı yirmi beş dir ki cihan piyasasında şeker fiatr 
~na.zari ve hayali sahadan dı§arı senedenberi görülen en aşağı had- yarıya düşmüş ve bugün 1915 sene 

~l\1lllıadı. Bu on senelik ihya a • de .düttü. Bu senenin sonbaharın - si fiatınm ancak üçte birini tutmuş 
k•eliyesi iki netice husule getirdi da büyük stok sahipleri fiat bezi - bulunuyor. Merkezi Avrupa ümit
~· ~Unların biri, hemen hemen ek- metinin önüne geçmek için ilk de sizlik içinde şekerin yalnız satışı -
t tt lllemleketlerde dövizin istik - fa olarak silolarında büyük huğ - nı değil her memlekete bir kota 
ltnıın temini oldu. day stokları muhafaza eı,neğe mec (quota) vermek suretile istihsali-

} A:\'rupa Amerikaya karıı borç - bur oldular. Hiç olmazsa fena bir ni de inhisara tabi tutmak suretile 
ı,u 0 hnak vaziyetini muhafaza etti mahsul senesinin hezimeti önüne müdafaaya uğraşıyorsa da Küba 
~ Alllerika maliyesi Alman harp geçmesi ümidi henüz kaybolma - Amerikanın yardımile Cava aley -
) tçlarını bu Avrupa borçları me • mıştı. Amerika Müttehit memleket hinde son büyük mücadeleye ha -
)' ~ına. oskarak onu siyaai mahi - terinde F arm Board hükumetin zırlanıyor. Kübanın maksadı şe -
etınden tecrit etti. parasiyle ve Kanada' da Farın - ker kamışı zira tini genişletmek, 

nasında yapılacaktır. 
Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 

raya satılan şartnamelerde yazılıdır. 
vezneJeriade onar li

(2768) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idare teşkilatını gösteren haritanın taş üzerıne hakki ve 

"2000,, nusha tab'j işi 19 6·933 pazartesi günü saat "14,, te 
pazarhkla kararlaştnılacağından isteklilerin Galata'da Mübayaa 
Komisyonuna gelmeleri. (2652) 

Istanbul Posta 
Başmüdüriyetinden : 

T. T. 

lstanbul Pa~et Postahanesiode yaptırılması . mukarrer inşaat 
yirmi gün müddetle aleni münakasaya vazolunmuştur. Münakasa 
28 · 6 - 933 tarihinde icra kılınacağından taliplerin 366 liralık te
minata muvakkatelerioi hamilen mezkur tarihte saat 14 de Baş
müdüriyette müteşekkil ko:nisyona ve şarlmsmesini göndermek 
için tahrirat kalemine müracaat eylemeleri. (2602) 

Ankara Halkevi Reisliğinden: 
Ankara Halkevinde iki mo'ör ve bir dinamo ile çelik mil 

ve yatakları, kasnaklara arttırma ile 22/Hazirao perşembe günü 
saat 16 da satılacakhr. (l774) 

11 
Fakat Amerika Avrupanm yal- Pool çiftçiler, bankerlerin ve hü tasfiyehanelcrinin adedini arttır -

=-.ı 
SEYRiSEF AiN 

h~~ bankeri değildir; o, harp aebe • kGmetin parasile iyi bir spekülas· mak, istihsalatı rasyonalize et - P 
1

1 
c A'\'rupanm iptidai maddeler ve yon yapmak ümidile fazla buğday mek ve Cavayı mağlup edecek su

~llti nıamulat müteahhidi olmut - ları aatm aldılar. Fakat 1929 ve rette istihsal masraflarını indir -
1 t, Anıerika, Avrupadan hem a- 1930 senelerinde dua edilen az mektir. Kakao ve kahve hakkında 

:\1eıkezl idaresi Galata lı:öpril aşı n 2623 
ŞobeA, Sirkeci !\llihUrdar zade Han 22fı40 

l=_ ........ 3~·········K~· .. ······o~········ 
Satınalma Komisyonu llanlan 

: ....................................................... . 
•te.g"'. 'h d ... h ld . i ını ıstemenın em e aattıgı ma sul yerine mebzul bir mahsu a vazıyet aynidir. 

!lic:lai maddeler bedelini tahsil et- alınd; ve bu tam bir felaket oldu. Fiat düşmesinin tahribatı gıdai 
lzmir ·Pire· lskenderiye 

Postası 

ANKARA 
20 HAZıRAN SALI 11 de 

Trabzon Postası 

KARADENiZ 

~enin mümkün olmadığını 1920 Her taraf buğday stokla.nna sah- maddelerde, sanayide iptidai mad 
~ ~tanından öğrendi. Amerikanın ne oldu. Buna Avustralya ve Ar· de olarak mühiın bir rol oynıyan 
, .. •ki nevi borcu tahsil edebilme- jantin buğdaylan eklenince çok nebati yağlar da mühim olmakla 
~ •çin kendisinin de bilmukabele pahalıya ıatm alrnmı§ olan Şimali beraber mensucat maddeleri üze -
,1~~Pe.nın mamulatmı satın alma- Amerika buğdayları günden güne rinde daha mühimdir. Altı buçuk 
tt t'tırndı. Halbuki Amerika bin • dütmiye baı1adrlar. Zayiat milyon milyon balyesi hala stok halinde 
he 11 bu mamulatı kendi imalat - lara baliğ oldu. Hususi bankalar bulunan iki feyizli senenin 22 mil-
~~l .elerinde yapmakta ve bu ka - bütün mevcutlarını kaybetmekten yon balyelik Pamuk mahsulü ciha- 21 HAZiRAtl ÇARŞAMBA 

1 ıth }At · · .. ·· ··k 18 de Galata rıhtımından kal· l a a 1 men ıçın agrr gumru - korkarak kredilerini geri almağa nı büyük bir Jnusibete salmıştır. 
~~oymuş olduğundan bunu ya - mecbur ol~ular ... Amerika federal Bunu 20 milyon balyelik bir mah- karlar. Dönüşte Tirebolu'ya 
il)~l'tdı. Binaenaleyh Amerikanın hükumeti kredilerini ilga etti. Ka - sul takip etmetkedir. Halbuki fa -• da uğrar. (2786) 
~~'İ maddelerini ve fabrikama nada'daki Farım - Pool tehlikeli kirleşen dünya şimdiye kadar se- ill•••••••••••••ll 
~~ lttnı Avrupaya satabilmesi i - bir vaziyete girdiğinden ona yar- nede on beş milyondan fazlasını 
~~ek bir çare kalıyordu ki 0 da dım ebnek mecburiyeti hasıl oldu. istihlak edememiş ve bundan son
"1-f Padan alacağını istemekten Bununla beraber gerek F arm - ra da görünüşe nazaran bu mikta• 
~el •nazar etmek ve iptidai mad - Board gerek Farın - Pool mağrur rı tahdide sai ıbulunrrıuştur. Bir 
l Crini de kredi ile aatmak .. İ§te 

'
"\ı ıuretle on sene zarfında muaz- ve muazzam teşkilatlarının yıkıl - sene zarfında pamuk fiatları yarı 

masından korkarak anbarlarının yarıya düşmüştür. Halbuki ayni Amerika kredileri Avrupaya 

~~ .• Bu k. rediler ekonomi mondi- kapaklarını açmak zaruret ve mec müddet zarfında stoklar miktarı 
hak k buriyetinde kaldılar. u"'rte b"ır artmıştır ~ 1~ ı i çehresini örttüler ve 3" • 

~ .l>ıtalizm sisteminin işleme teşev Ve bu kapaklar açılınca buğday Yün fiatı düşüşte bu kadar e -
~*.'tını müsekkin ilaçlar gi'bi yut- tufanının önüne geçmek gayri ka- hemmiyet arzetmemektedir. Fakat 

.._r H k'kA h · b 1 bil oldu; fiat düıüıı.ünü arbk hiç şunu unutmamalıdır ki, bu -~M .. • a ı ı çe renın u auret e -.r 
"'ili- · d d' d · · · bir •ey durduramadı. Hezimet bu günkü yün fiatı harpten evvelki fi \Lt •uesı ve er ın te avısınm te· -.r 

:"l\\.l~ J • l · suretle devam ederken Rusyanın atın ancak üçte ikisidir. Kenevir '4 .: ey emıt o maaı aynı zaman-
)ahameti teşdit etmiş oldu. beı milyon Bushel'nin (bir Bushel fiatı da kezalik 1913 senesi fiatı · 

\\ ~\trupa, Amerika sermayesini 272 kilodur) buğday arzı günde nın üçte ikisidir. 
~e lıonaliaation,, prensipi altında yüz milyon Bushel'lik muamele Tabii ipek, Jüt, pamuk, keten, 
h.(di istihsal kadrolarının inki _ yapan Şikago piyasasının altını kenevir gibi ayni sukuta tutul.muş
ttte "c tekamül bilumum Avrupa üstüne çevirmeğe kafi geldi. Bu tur. Tabii ipek fiatı harpten evvel
,1~ tkıleketlerinde daha büyük bir kriz diğer hububata da sirayet edi ki fiatm üçte ikisidir. Japonyada 
t'tt •tıt• amili oldu. Filhakika Av • yor. Bu meyanda yulaf fiatı yarısı adetleri milyonlara baliğ olan kü-
1\i:ı:n~n istihsal cihazı oldukça ge- na düşüyor. Ayni hal patatesin de çük ipek yetiştiricilerinden dolayı 
~Q c:lı. Fakat atıl kalmıya mah - başına geliyor, ve Almanya 1930 istihsali tahdit etmeğe imkan gö\J: oldu. Çünkü Avnıpanm satın senesinde harbi umumiden beri al rünmüyor. Bu sene mevcut olan 
~ ~ ~biliyeti sala büyümedi ve dığı mahsulün en yükseğini istih - ipek stokunun miktarı ı:eçen sene-
1\c' e ışsizliği büyük bir kuvvetle sal ediyor. Patates yemek sarfiyatı den dört kere fazladır. Bu fiat su
~.,..,. t~afı aardı. Diğer taraftna da çoğalmıyor, bilakis azalıyor; hay- kutu madenler üzerined haf dön -
r,~at lllemleketleri bu müddet zar van gıdası ve İspirto istihsali için dürücü bir mahiyet almıştır. Ba
~~' teknik cihazlarını tekamül et kullanılıyor. Fiatı üçte bir düşü - kır stoku son seneye nisbetle üçte 

-4\. ete devam ettiler. yor. Öyle ki 1914 senesi fiabndan iki artmıştır. Kalay stoku iki kere 
~k. l>rupa mamulatı her tarafta iki defa noksanlaşıyor. Kürei ar - fazlalaşmıştır. Kurşun da ehem -
tı.1 ek gümrük resimleri setleri ka zın en mühim mahsullerinden bi • miyetli değildir. Çinko harpten ev
.\~da geri çevriliyordu. Fakat ri olan pirinç yalnız bu selin önün- velki fiatının üçte ikisidir. 

lstanbul ikinci iflas memurlu
ğundan: 

Müflis kömürcü Mehmet ağa
ya ait olup tamamına. 800 lira kıy 
met takdir olunan ve emniyet san
dığına ipotekli bulunan Galatada 
alaca mesçit mahallesinde Mahmu 
diye caddesinde atik 266 cedit 286 
N. li dükan ile kezalik tamamına 
4500 lira kıymet takdir olunan Ga 
latada arap cami mahallesinde mi
na sokağında kain atik ve cedit 34 
N. li halen 13 - 15 - 32 numaralara 
havi ahfap hanenin tamamı açık 
arttırmaya konmuşolup 19 tem -
muz 933 çarşamba günü saat 13 
ila 17 de birinci artırması yapıla
caktır. Tarihi mezkurde tahmin 
edilen kıymetin yüzde yetmiş be
şini bulmadığı takdirde en sonar
tıranın taahhüdü baki kalmak ü
zere 3 ağustos 933 perşembe gü
nü aynı saatte ikinci artırması ifa 
ve kati bırakılması yapılacaktır. 
Şartname 1 temmuz933 den itiba
ren dairede alakadaranın bakma -
ları için hazır bulundurulmuştur .. 
Artırmaya iştirak edecek olan yüz 
de yedi bucuk teminat parası ve 
yahut milli banka mektubu vere -
cektir. Satış peşindir. Müterakim 
vergi, belediye resmi. vakıf icare
si müşteriye aittir. Fazla malumat 
almak istiyenlerin 931 - 21 N. ile 
dairemize müracaatları ilan olu -
nur. (4629) 't~td'Pa, Amerika kendisine kredi de mukavemet gösterebiliyor. Fa - En yüksek sukut kauçuk üzerin-

'ttad ıkçe onun iptidai ve gıdai kat pirinç Japonya, Çin ve Hindis dedir. Bugünkü kauçuk fiyatı harp ----------------
l'ik ~-el•ini aatın alryordu. Ame - tanda iptidai usullerle zer ve istih ten evvelki fiyatın ancak yedide İstanbul Birinci İflas Memur -
~u: IQ'edisi durunca 1920 de teza- sal edilen bir maddedir ve büyük biridir. luğundan: 
''t ~den iktisadi işleme teşevvü - bir kısmı Asyada istihlak edilmek (Deı·anu llarJ 

~ı~eni bir kuvvetle bat gösterdi. ( te olduğundan ancak Asyayı ala -~ Dr. lhsan Samı 
ine b 1929 seneleri ortasındayız., kadar etmektedirler. Bu pirinçler- G k k 
~' u tarihten itibaren cihan pi- den Avrupaya gönderilen miktar- OUO O 8ŞISI 
~I '-rtıda cereyana başlryan hadi- lar ve ltalyada istihsal edilenler ~Helsoğukluğu ve ihtil~tlarına karşı 
L er eıtı&al • b" h" t r .. ,. ti . b' A .k . pek tesirli \'C uızı: aşıdır. l)i\'ıınyolu '4\h.. sız ır ma ıye ve ve- ı cuz ıye erıne ınaen vrupa ı tı - S l\l h .. b · 
l. ··ı~ ~ d . l .. . . uluın a mut tur esi No. 189 qlt 

8 
rze erler. Fıat arın mut - sadıyatında hır rol oynamazlar. (4001) 

l .. , Urette sukutu 1929 yazında Buna karşı buhranın en büyük Lf1'l' Sahibi: Mehınet Asım 
-"' oı- \re ilk hezimeti Nevyork tahribata maruz kaldığı mahsul 
~!\e •nı~a gösteriyor. Sukutun ö - §ekerdir. Şekerin başına gelen bu Neyt)nt ıuucıurtı: 1. S:tta 

geçılmeıi için her kuvvet kul felaketin amili evvela şeker ka - VAKiT Matbaam - İstanbul 

Evvelce Taksimde kasaplıkla 
müştağil iken iflas eden Abdur -
rahman Efendinin masa mevcudu 
olmaması itibarile tasfiyenin tati-

1 line karar verilmiş olduğundan ic
ra ve iflas kanununun 217inci mad 
desi mucibince alacaklılar tarafın 
dan 30 gün içinde iflasa müteallik 
muamelelerin tatbikine devam e -
dilmesi istenilerek masrafı peşin 
verilmediği takdirde iflasın kapa· 
tılacağı ilan olunur. ( 4626) 

M. M. V. SA. AL. KOM dan: 
Hava ihtiyacı için pazarlıkla ve 

takasla 59 kalem muhtelifülcins 
rasat alatı alınacaktır. Pazarlığa 

gireceklerin 27 - Haziran - 1933 
sah günü saat 10,30 da Ankarada 
M. M. V. SA. AL. komisyonuna 
müracaatları. (3100) 2713) 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

225.000 metre minder kılıfı bezi 
kapalı zarfla münakasaya kon -
:nuştur. ihalesi 24 haziran 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. İs
teklilerin nümune ve şartnamesini 
görmek üzere her gün ve müna -
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankarada M. M. V. 
SA. AL. komisyonuna müracaat -
ları. (3072), (2423). 

Fatih icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze 

alınıp paraya çevrilmesine karar 
verilen demir karyola, kilim ve ka 
napenin tamamı ile bir fırını işle
ten Alman motör ve teferruatının 
nısıf hissesi 22 - 6 - 933 tari
hine müsadif perşembe günü saat 
17 de Silivri kapıda fırıncı Dimit
rinin fırını önünde açık arttırma 
ile satılacağından taliplerin mahal 
!indeki memura müracaatları. 

(4600) 

1 Askeri Fabrikalar ilanları f 
510 Ton Gazoil (takasa tabidir) 
Yukardnki malzeme kapalı zarf 

suretile 15·7-933 tarihinde saat 14 
te ihalesi icra edilecektir. Taliple -
rin şartname için her gün öğleden 
sonra ve münakasaya girmek için 
de o gün teminat (ve teklif at) ile 
müracaatları (2701). 

İstanbul ikinci iflas memurlu
ğundan: 

Mahmu paşada lrfaniye çarşı
smda elbiseci iken iflasına karar 
verilen ve Gedikpaşada kilise so -
kağında 8 N. li hanede oturan 
Prodromos Y orgi Efendinin mua
melesinin devamını icap ettirecek 
bir sebep kalmadığından icra iflas 
kanununun 254 üncü maddesi mu
cibince masanın kapanmasına mah 
k~:"llece k rar verilmiş old11an ilan 
olunur. ( 4628) 

ZA Yt - 3212 sicil numaralı 
nrabncılik ehlivetnamemi kaybet -
til'". Yenisini alacaf• ....... dan hükmü 
yoktur. Mustafa oğlu 

(4612) Hasan 
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Emniyet Sandığı 
Müdüriyetinden : 

Sandığımızda 15 - Haziran tarihinden 
iti!Jaı·en yapılacak lkrazlarda tatbik 
olunacak faiz ve komisyon nisbetleri 

aşağıda gösterilmiştir. 
1 - Emlak mukabili ikrazlarda: Kargir binalar için senevi % 9 

faiz ve peşin % 1,5 komiıyon 
ahnır. 

:Ahşap binalar için senevi % 9 
faiz ve peşin % 3komisyon alınır. 

Bll nevi ikrazlarda borcunu vadesinde ödeyenlere peşin alınan 
komisyonun yüzde yarımı iade edilir. 

2 - Mücevher mukabili ikrazlarda peşinen alınmakta olan 
maktu % 3 komisyon bundan böyle alınmıyacakbr. Hesap kesil· 
diği zaman senevi % 9 faiz ve yine senelik olmak üzere ~·o 3 
komisyon almmalda iktifa edilecektir. 

3 - Meskiik ve külçe altın mukabilinde yalnız aenevi % 7 
faizle ikrazat yapılacaktır. 

4 - Esham ve tahvilat mukabili ikrazlarda senevi % 9 faiz 
a-'ınacakhr. Altın ve tahvil kıymetinin % 75 ne kadar avans ve
ritecektir. 

5 - Tevdiat bonolara mukabilinde yapılacak ikrazatta mudie 
Sandıkça verilen faizin % 2 fazlası alınmakla iktifa edılecektir. 

Sandığımıza elyevm borçlu bulunanlar muamelelerini imhal ve 
tecdit ettirdikleri tarihten itibaren komisyonlardaki bu tenezzül-
den istifade edeceklerdir. (2708) 

Ankara Mıntakası Ziraat 
Müdürlüğünden: 

Ankara Vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere t240) adet sap 
arabası 1 - Haziran - 933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 

Şartnameyi anlamak üzere taliplerin Ankara, Eıkişehir, Bur
sa, lstanbul, l'negöl, Adapazarı Ziraat müdür Ye memurlarına 
müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. (2553) 

Istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup ta· 
mamı l 0804 lira kıymeti mubammeneli Büyükadada Maden ma
hallesinde Bağçıvan oğlu sokağında eski 59 yeni 42, 44, 46, 48 
numaralarla murakkam maa bahçe ve müştemilat bir köşkün ta
mamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamenin 17-6-933 tari
hinden itibal\en dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 
24-7-933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 den 16 yaka
dar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
en son arttıranm t<Jahhüdü baki kalmak üzere 8-8· 933 tarihine 
müsadif sah günü yine saat 14 den 16 ya kadar dairemizde ya
pılacak olan arttırmasında sıaynmenkul en çok arttırana ihale 
edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 
rıisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat mek
tubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf 
icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları müşteri
ye aittir. 2004 numaralı icra ve iflis kanununun 1126) ıncı mad
desinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul üzerinde 
ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa· 
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarım, ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça sahş bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ci· 
hetle alakadaranm işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malümat almak isteyenlerin 932/2448 
dosya numarasiJe müracaatbrı ilin olunur. (2789 · 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

l~.anbul, Galata, seyy!lhin ş~besi ve Beyoğlu merkezleri ara
sında motosikletle telgraf ve beş kiloya kadar mektup nakliyatı 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 8·7·933 
cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. istiyenlerin şartnameyi 
görmek için her gün Başmüdürlük kalemine ve münakasaya iş· 
tirak için de kapalı ve memhur teklifname ve teklif edecekleri 
bedelin % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçe veya banka 
mektubu ile yukarda yazılı gün ve saatte başmüdürlükte müte-
şekkil komisyo:ıa müracaatları ilan olunur. (2779) 

lstanbul Birinci ifUls Memurlu§undan: 
Dünkü n üshanııda çift sütun üzre imişar eden \ "C müflis Mehmet Ari f 

~:fenbi masası tarafından tanzim olunan alacaklıl arın sıra defterini gösteren 4582 
numerolu ilAnın dairemizce verildijtini ve yc,·mi muayyende dairem.ize müracaat· 
iari !uzumu teshihen ve tavzihen il ı'ln olunur. (4582) 
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