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Meclisin Tatili Bir Ha ta Sonra .. 
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Üzakere edilecek iki 
mühim mesele var 

( Devamı Spor .. yıtamızda) 

Bir kadın 
Baba ile oğul 
arasını açtı 

Yağmurlar Devam Edecek mi? 
·································-····································· ........ 

Havalar her tarafta can 
sıkacak bir hal aldı 

Zozo aşıkının babasından Mahsül dökülmek tehlikesi geçiriyor, bazı bağlann 
5 bin lira istiyor ! ikinci bir çiçek açması ihtimali de yok değildir 

Baba oğlunu evllthktan 
tardetti 

Umumi harpte bir Viyanalı 
artist vardı : :Miloviç. .. Sanki 
o zamanın sıkıntıları yetişmiyor
muş gibi, bu güzel kadın ikid~ 
bir tstanbula operet oynamağa 
gelir, burada bir çok zavallılan 
soyar, sovana çevirir, bir çok.lan -
ru ailelerinden eder, perişan bıra
kır giderdi. ' 

Bugünün Miloviçi de Zozo
dur. 

Bu Yunanlr kadın da bir ope
ret oyuN!usudur. Buraya her gel
dikçe bir kaç kişiyi harap etmiş 
gitmiştir. 

,,. . . 
Son iki sene içinde birkaç defa 

lstanbula gelerek operet oynayan 
ve burada san' at kabiliyetinden 
baıka cihetlerde de büyük bir ıöh-

Geçen HDe bugilnler latanbul halkı aıcaklardan aahlllere d&ktllmlye bqlamıtb 

Yaz bir türlü gelemiyor, fakat ı mahsul kısmen dökülmek tehlike
yalnız lstanbulda, Anadoluda de· sine maruz bulunmaktadır. 
ğil, Avnıpada da gelemiyor. Yağ- Hatta yağmurları ıiddetli bir 
murlar bir az nefes almak, ilk ha- günet takip edene bronosbros haı 
harın tadını tatmak istiyenlere so- talığından endiıe ediliyor. 
luk aldırmadığı yetmiyormuş gibi Salahiyettar bir zatin mütalea· 
artık ıiddetle zarar vermeğe de sına göre yağmurlar mahsulde niı 
baılanmıştır. Halbuki evvelki se- bi bir noksanlık tevlit edecek ise 
neler gibi geçen sene de bugünler- de bir kısım bağların ikinci bir 
de sıcaklar baılamış, halk sahillere çiçek açmakla bunu telafi edebil
dökülmüştü. Rasathane müdürü mesi muhtemeldir. 
yağmurların daha bir kaçgün de- Yağmurlar Orta Anadoluda da 
yorvamı ihtimalinden bahsediyor. hububat üzerine zarar venniıtir .• 

lzmir, 2 - Yağmur yağan mm· Yalnız bunların niıbeti ve mikta· 
_...uı:ıı~Lrda çiçek açmıf bağlardaki rı henüz anlatılamaınıttır • 

........................................................................................... 

Galatasaray Suiistimali 
Bir de sahte senede imza meselesi 
var ki bu, mahiyeti itibarile mühimdir 

Y apılmıyan bir iş için çıkanlan masraf senedini 
imzalamak bir suçtur ; Bu suçu yapanlardan 

biri itiraf da etmiştir 

GaJata..aray mektebinin arkaaında ne ıeraltle yapıldığım yazdığımız yeni blaa 

Fethi Beyin Glatasaray müdür
lüğü zamanında muhasebecisi o -
lan Kazım Bey ile Yeni Postahane 
civarındaki sobacı Ohanis Papas
yan Efendi arasında bir sahte se
nede imza koymak meselesi var-
dır. Mesele yüz elli liralık bir iş
tir. Bu itibarla büyük bir ıey 
değildir. Fakat mahiyeti itibarile 
mühimdir. Çünkü Ohanis Papas
yan Efendi ye karyola tamir ettiril
meden ettirilmiş gibi gösterilerek 
kendisine senet imza ettirilmiı, 

sonra bu ıenetle mektep kasasın -
dan para alınmııtır. 

Bu hadise hakkında iki muh • 

dan yüz elli lira almmııtır. 
Birinci rivayete göre hadise şu 

tarazda cereyan etmİ!tir: Bir gün 
Kazım Bey Ohanis Papuyan E
fendiyi çağırmıf. "Sana soba tamir 
ettireceğiz. Şu yüz elli liralık se
nedi imza et.,, demi§. Oda imza et· 
miJ. Fakat imza ettikten sonra ken 
disine soba tamir ettirilmemittir .• 
Tabii parası da verilmemiıtir. Fa
kat gariptir ki mektep kasasından 
bu yüz elli lira çıkmıttır. 

ikinci rivayete göre hadisenin 
cereyanı ıöyle olmuıtur: Kazım 

Bey Ohanis Papasyan Efendiye 
Devamı Jkind Salllfada 
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Sipahi ocağında .................. 

Y 
................... . 

arışlar 
~anialı atlama mü
sabakalarının 

birincisi 
SiPah· td· ı Oc ~ ıltrı agı tarafından tertip 

~ırı111 ~a.nia atlama müsabaka -
llıtl'd ırıncisi dün Sipahi Ocağı 

lnınd O a Yapdmıthr. 
al._. ç •ened b · 
."""1• en erı yapılan müsa-

l' .. rırı k .. 1 hllkt ço guzel tertip edilme-
~ ftıt a at rnerakını ve heyecam-
111iiı,ba~ Uyandırdığı için dünkü 
dı ada bini . . · erce seyırcı var -

Se · l~ )"irciler 
I " iler· arasında da lstanbu -

l
'r '°e Yı .. ıkelenleri, bir çok Pata • 
b... u •ek .. b 1. . "lll)ord rut e ı zabıtler hu· 

I>·· u. 
ltıı Ort k,,,_ ol k . d" . "ıiia b N••• ara tertıp e ı -
~ler .a.. akaya sivil ve zabit bi-

1thrak · IJJc ettıler. 

' ltıüıab k es· . tit~~'1ta.ıı) a . ad. ıMpa.~ı bOcağı 
\ ~ki . ı ı. uıa akaya 
' er ırff "'-ııia.d 1 aı 0,90 metre olan 
~d, b an atlıyacaktı. Ayni zı.· 
~d u rn ·· b 

lt- ltı" usa akaya ,imdiye 
~-, Usabak h' . . 
"il lr i . aya ıç gırmemı§ 

k.1 81.1 thrak edecekti. 

~ '°e~Üsa?akaya Bürhan, Ce -
~ih 8 ernıh Beyler girdiler. • 'rı S (Arkadaı) ile birinci ve 
~dl ey (Hacıbaba) ile ikinci 

~ l~irıc· 
tıalia 1bltıüıabaka Clstanbu) ~e-

a a.k ).d.E ~ ) . aaı ı ı. vvelce mü· 
lb~ ~e) a ııırrni§ fakat kazanma-
.., a az d d 
~ ~l erece e numara al· 

j~tıı· ar bu müsabakaya gire· 1. : ı. 
'tıa:'!if-· 1 1 
~:"taktı.: : ola~ 10 maniadan 
l~fi i u rnuaab;ıkaya Hic· 
ıı.'tletıe' 1( urgut, Osman, Nusrat 

urnru H . . k 
anım ı~tıra ct-

iı ~tt' 
., ~. -ıcede O 
~l'ldı. sınan Bey (Alo~) 

,~u .. _ .. "C\;u rn .. b -i ı) . . usa aka (Zafer mü-

• 
lsviçre ile 

Yeni bazı muahe
deler akti 

İsviçre hükumetile hükumeti -
miz arasında yeni bazı muahede
ler akti etrafında bir müddetten-
beri Ankarada cereyan eden mü
zakereler neticelenmİ§, hazırlanan 
muahedeler evvelki gün Ankara • 
da hariciye müste,arı Numan Ri
fet B. ve İsviçre elçisi M. Henri 
Martin tarafından amzalanmıştır. 

İmzalanan muahedeler üçtür .. 
Bunlardan biri iadei mücrimin ve 
mücrimleri takipte yekdigerine 
yardım, digeri iki hükumet ara -
11ndaki ticari ve hukuki i,leri tan
zim eden bir muahede, üçüncüsü 
de 1928 de aktedilmiş olan hakem 
uzlaıma muahedesinin bazı mad
delerinin tadili ha.kkındaki proto
koldur. 

Mimar Sinanın eser
lerinden .. 

lzmitte büyük sinanın eserle· 
rinden Pertev pata camii harap 
bir halde bulunuyor ve kışla ha· 
tinde kullanılıyordu. Güzel bir 
mimari eseri olan camiin tahliye· 
si ve tamiri kararla§trrılmıştır. 

Bir İtalyan profesörü 
İtalyan profesörlerinden M . 

Pietro Silva dün İtalya tirketinin 
tayyare postasile tehrimize gelmiş 
ve İtalyan ıef aretine misafir edil
miştir. 

Profesör bu akşam İtalyan ku· 
lübünde bir konferans verecektir. 
Konferasnın mevzuu (Akdeniz ve 
rönesansı) dir. 

Mısır Kralı ailesinden 
bir Prenses geldi ~ "'iia,h ıdı. Evvelki senelerde - ı 

~" ..... t.kalara girerek b' · 'l'k Mısır kıralı ailesinden Prenses 
tı. ·"411ıt l ırıncı ı 

~r "il~ .. 0 anlara mahsustu. İffet Hanımefendi dün Seyriıefa-
''".ı- Uıa.bakada ı 20 met . in poıtasile lskenderiyeden lıtan-
~"' ıo , re ır· 

\ 'ıiJtt mania vardı. bula gelmif, Mısır sefiri Abdül • 
~' B lianım, Orhan Alot melik Hamza Bey tarafından kar 

•e s~t'e))ll eyler girdiler. , 1 şılanmıttır. 
ltı~:\l°!) Bey (Cazip) ile birinci ---~-
, ~ (Arkada,) ile ikinci Manifesto harici eşya 
~'t tdunc·· .. Manifesto harici eıya getirdik -
' "-li•a.b u rnusabaka ( Cümhu- lerinden dolayı iki vapur kumpan
~t. )ili a.kası) idi. Bu müsa • yası ihtisas mahkemesine verilmi~ 
''l" nız h" 1 s 

'itthaka za _ıt er girecekti. tir. 

.Müsamere 
Kadıköy kız orta 

mektebinde 

Son sınıfın vedaı 
Kadıköy Kız orta mektebinde 

düı1 son sınıfının bir veda müsame 
resi yapılmıştır. Bu münasebetle 
talebe hanımlar tal'af ından üç per 
delik bir piyes temsil edllmiıtir. 
Piyesin adı (Eski ve yeni Türk ha
nımları) dır. Mevzuu da eski za -
manlarda hanımların irfan seviye
si ile Cümhuriyet devrindeki ha • 
nımlarımızın irfan ıeviyeleri ara -
smda güzel bir mukayese teşkil 
ediyor, Temsilin sonunda Büyük 
Gazimizin memleketimizde yarattı 
ğı ictimai inkılapların Türk kadın
lığı hayatında husule getirdiği fe
yizli tesirler anlatılıyordu. 

Piyesten sonra mektep şarkıları, 
milli ra~ıalar, cimnastik hareketle· 
ri ve oyun müsabakaları yapılmı§· 
tır. 

Kıymetli Maarif çilerimizden F e 
ridun Beyin idaresinde olan Kadı· 
köy kız orta mektebi her sene ye
ni bir terakki ve inki§af eseri gös 
tediği gibi dünkü müsamerede ha-

zır bulunanlar da mektepli hanım 
larda gördükleri istidat ve liyakat 
bilhassa milliyet ve cümhuriyet he 
yecanı kar§ısmda çok mütehaaais 
olmu,lardır. 

Cibali kilisesi meselesi 
Cibali kiliaeıi papası T eefilosun 

yeni tayin edildiği kiliseye git. 
mekten imtina etınesi veyerine ta· 

yin edilen papası kiliseye sokma
ması yüzünden bir mesele çıktığı 
yazılmı§tı. 

Patrikhane bu meseleyi tetkil 
ettiği bir komisyonla tetkik etir • 
miş, papasa yapılan nasihatler te-

sirsiz kalmııtır. Cibali kilisesinde 
şimdiki halde ayin yapılamamak

tadır. Ası papasa son defa ola • 
rak salı ğününe kadar mühlet ve· 
rilmiştir. O zamana kadar af di
lemezse ruhani hakı nezedilecek
tir. 

T ercümanlann tasfiyesi 
Ecnebi seyyahlarına tercüman • 

hk yapanlar arasında bir tasfiye 
yapılacağı haber alınmıthr. 

• 
iki seyyah 
Amerikalı kadın 
Anadoluya gitti 
Otomobille seya hate çıkan l\fa

dam Lcila Roosevelt Denis ve ken
disile birlikte seyahate çıkan Mat 
ınazel l~dna Reebe Alınsted ev
velki gün s;eyahatlerin~ devam et
mek üzere Usküdara geçınişlerı li . 
lki ı:;eyyah kadın havalar ve oto -
mobillerindcki ufak bir sakatlık 
yüzünden evvelki giin hareket et
memişler, dün sabah yola çıh.ııuş
lardır. 

Ameıika reisi cümhuru l\L 
Roosevelt'in yeğeni olan Madam 
Roosevelt seyahati hakkında şun
ları söylemiştir: 

"- Seyahatimizin Türkiyede 
geçen kısmından çok memnunuz. 
Türk toprağında herkesten iyi mu· 
amele gördük. Resmi muamele
lerin ifasında bize çok kolaylıklar 
gösterildi. Edirnede belediye re
isi otomobilini emrimize vermek 
nezaketini gösterdi. 

Seyahate Anversten hatladık, 

Singapora kadar gideceğiz. Brük
selde bize Türkiyede otomobille 
seyahat etmenin imkansız oldu -
ğunu söylemişlerdi. Bu yüzden 
seyahat programımızı deği,tirmiş, 
Selinikten vapura binerek Bey
ruta gitmeğe ve Türkiyeden hiç 
geçmemeğe karar vermittik. Bel· 
gratta tesadüf ettiğimiz bir Türk 
dosiu bizi bu kararımızdan vazge
çirdi. Kendisine minnettarız. 

lstanbulda en çok beğendiği
miz ıey, camilerden ve mimari e· 
serlerinden ziyade ıehrin ve bil -
haısa Boğaziçinin manzarasıdır . 

Türkiyeden geçerken Yalova, 
Bursa, Eskifehir, Ankara, Kayse -
ri ve Adanada duracağız . ., 

Tarihi kıymeti olan 
parçaları çaldılar 

İki gün evvel Eyüpte Eyüp ca· 
miinin yanında Üçüncü Selim tara 
fmdan yaptırılan sebilin tarihi kıy 
meti olan tunç parmaklığından ba 
zı parçalar çalınmııtır. Zabıta §id 
detle tahkikat yapmaktadır. Hır • 
sızlar henüz elde edilmemiştir. 

Ayaaofya mozaikleri 

Yerli tavuk 
ilk tecrübeler iyi 

netice verdi 

r avukçuluk enstitüsünün 
faaliyeti 

Ziraat vekaleti tavukçuluk ens· 
titüsü muhtelif i§lerine devam et· 
mektedir. Bu sene müessesenin 
yetiştirmeğe karar verdiği cinı 

civcivlerin çıkarılması bitmek Ü· 

zeredir. Son olarak kuluçka ma • 
kinelerine konulan cins yumurta • 
lar yakında çıkacak ve bundan 
sonra makinelere cins yumurta 

konulmıyacaktır. Bu sene yeti9en 
civcivler çok güzel ve kuvvetli 
çıkmıştır. 

Yerli tavukların cinsini ve ev· 
saf mı tespit etmek için bu sene ilk 
olarak baılıyan tecrübeler üzeri· 
ne memleketimizin muhtelif yer • 

lerinden getirilen yumurtalar ku • 
luçka makinelerine konmuıtu. 

Bunların da ilk civcivleri bu hafta 

içinde çıkmağa batlamıttır. Müeı• 
sesenin muhtelif yerlerden iıtedi • 
ği yumurtaların hepsi gelmit yal· 

nız Çankırıdan gönderilecekler 
henüz gelmemittir. Onlar da bu • 
günlerde gelip mahikenelere ko • 

nacaktır. Dört bet gün ıonra yerli 
civcivlerden çıkanlar çoialmıt o
lacaklardır. 

Müessesenin yerli tavuk üzerin· 
de batladığı bu tecrübelerin ma • 
hiyeti bazı yerlerde ve bilhaua lı 
tanbulda fenni tavukçulukla ui· 

ra§an müesseselerce anlatılama -
mıştır. Bu müesseseler tecrübeler 
de yerli tavukların kabiliyeti anla 

ıılarak halen henüz inkitaf etme
ğe batlıyan Legorn ve Rodayland 
cinsleriyle ıslah faaliyetinin dura· 

cağını zannetmektedirler. Duydu
ğumuza göre; bu yanlıı telakki do 
layıaile bu müe11eselerden birkaçı 

enstitü müdürlüğüne mektup ıön· 
dererek yerli tavuklar vaııtasiyle 
ıslahın imkanı olmadığını bunu 
birçok tecrübelerle anladıklarını, 
enstitünün kendilerine bir rehber 
ve muallim olduğunu yazm19lar ve 
hazan da talebelerin hocalarını İ· 
kaz ettiklerini ilave etmitlerdir. 

ileı ieııe N~a cırenler arasında 
~ "-U•ab ~ate Yapılan beynel
ııı:: V ehp~ ala~~ girmit zabit
t '- Niıt Eyup Beylerle ve 

Beynelmilel yol işaretleri , V A K J T 
Sivrihisar ile Eskitehir arasın· 

Amerikadaki Bizans Enstitüsü • 
nün memurlarından M. Vitemur 
Ayasofyadaki kıymetli Mozaikler· 
den bir kıamı duvarla iltiıakını 
kestiği ve tehliketi bir hale geldiği 
geçen sene anlaıılmıf, bu hususta 
alınacak tedbir M. Vitemurun Av· 
rupada yapacağı tetkikin sonuna 
bırakılmı§h. 

Halbuki, müeaaese yürümekte 
olduğu eıaslı ıalah yolundan ayrıl 
mak tasavvurunda olmadığı ıibi 
yerli tavuklarla ıalahın imkanı ol· 
madığını da kat'i olarak teıbit et· 
miştir. Yalnız memlekette timdi • 
ye kadar bilen bilmiyen bazı ze • 
vat tarafından ara ııra ortaya atı· 
lan ve getirilen cins hayvanlarla 
tavuklarımızın ıslahının kabil ola
mayıp ancak gene yerli tavuklarla 
olacağı hakkında tecrübe ve bilıi· 
ye müstenit olmıyan iddiaları esa• 
sından çürütmek ve yerli tavuklar 
dediğimiz tavukların hakikaten 
bir cins olup olmadıklarını fenni 
olarak tesbit ve bunların evıaf ve 
kabiliyetlerini tayin etmek için bu 
tecrübelere baılamıştır. Bu tavuk· 
çuluk enstitüsünün feri bir itidir. 
Esas iş ıslah vechesinde çizdiği 
yolda yürümek ve muvaffak ol· 
maktır. 

d tı-tı\ "e e.. büyük bir varlık 
'aı rnusab k · tı. "ıUI• a ayı kazanan· 
cıll ..,zırn S · 
L. lehe aırn Bey de var-
~) Pten bu .. b k t- tclln} ırnusa a anın 
~ ı olaca~ l "a 'sen 1,4() . .gı an atılıyor-
\tı.ia.ıı ırtıfaında 10 a -
1 .... ·ı olan hu .. b 04•1 el b" . muaa akada 
il" •nıcil"k f •ze.ltın . 1 ederasyonu-
i li içi:rneıı~.e göre hareket 

1 )eti a . rnusabakanın e-
~· Ynı za d 

• 1r llıe.h. rnan a beynel -
"'- "1" •Yet alry d 
fiJc Uıa.bakaya .. orb u. 

')\izb Yüz •tı Kılıç t aıı Veh . b" . )'\.ip Pı, ırınci mü-

~ itr , "' rnülazım S . 
ıre.k ett"l aı.m 

._... ı er. 
" 1 ltı"I-

") ik·u a.zr1tı Eyüp Bey ile 
d f 1 

ltluhtelif b · . e a rnüs b eygırle 
d a akaya . d'l e rn··ı- gır ı er. 

ı.. 'lııiat ; azrrn Saim Bey 
..... T e ae ıo • f,,.I ltlanıayi en 

:..~ YaPl!ıadan a _ ,_ 
-.ıaa . . taraK 

n ıçınde turlarını 

,, Gündelik, Slyast Gazete 
da hır kaç yolun birle,tiği nokta- lııtanbul Ankara Caddeai, VAKrr .vurdu 

larda otomobille seyahat e- Telefon Numaraları 
d l 1 k . d ki . Yazı işleri telefonu: 24379 

en yo cu ar ta ıp e ece erı yol- idare telefonu : 2437e 

lar hakkında mütkülit çekiyorlar. 
Bunu nazarı dikate alan Ankara 
belediyesi bu noktalara beynelmi
lel yol itaretleri koydurmağa ka -
ra.r vermiştir. 

yaptı ve birinci, ikinci mükafatla
rı kazandı. 

retgrat adre31: lstanbul - ·ıAKn 

Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

Seneli': 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

TUrkfye 

HOO Kr. 
750 .. 
fOO • 
150 .. 

llAn Ucretlerl : 

EcnebJ 

2700 Kr. 
1450 .. 
800 
300 

Tlt'.arl UAnların ilin ııahlfelerlnde aanıı. 

ml 30 kuruştan batılar, ilk sahifede :?50 

kuruşa kadar çıkar. 

BUyllk, fa:r.la, de\•amlı llAn \'erenltrc alt 

ayrı tt'nr.llAt vardır. 

~sml IUlnların bir satırı 10 kunııtur. 

KUçUk lllnlar: 

ittll.Qnmuıuıutttırmınmmruınınımı uı1tttm ımmuı ııımuıımıuunıuummıırı: 

s 15 Yll Evelki VAKiT i 
lmmmnmmn11muuın•mı11111mmu111umnnm:mı111uumn111ınııu1111lttıl rumıın~ 

3 Haziran 1918 

• - YalA~·et müatahll-,e nıüdilrlyl'ti iııı

\'anlle bu \'llAyf'tlerln lnıarlle u.tr&§nıak Ü7.e· 
re hkAnı Atalr ve J.\luhııdrlıı müdüriJctl· 
ne mf'rbut bir nılidurı~·l't te~kll olunmuş Ye 

bet milyon lira tahsisat '"'rllınlııtır. 

• - Royter Ajansı blldlrl~or: 

İngiltere \ ' fl Almanya hUkflmctlı>ri ilse • 
rııl 1 harbiye meseleııl hakkındaki müzakerat 
esa!lı hakkında ltlllf 'ilcuda getlmılşlerdlr • 

Türkiye \'e Bulgaristan ile de buna nıü-
maail itlllf aktolunacaktır. 

• - Harlk komisyonu diln adr.ızam 

Tallt Paıanın rlyıuıetlndc• toplanrnıı;tır. 

Çok alkıtlanan bu müsabaka -
]ardan sonra Kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Paşa ile Halk Fırkası 
İstanbul idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim Bey müsabakalarda birin -
cilik ve ikincilik kazananlara bi -
rer kupa hediye ederek kendileri
ni tebrik etti. DUn Je<'~ saat on raddelerinde yeni bir 

Blr defası 30 iki defll8l MI Uç detuı l\!I 

Hazirandan sonra müe11eıenin 
bazı noksanlarının tamamlanma • 
ıı muhtemeldir. Bu noksanlar, ye
ni tecrübelerine baılanan yerli cİT 
civler için kümesler, hindi ve ör • 
dek kümesleri gibi küçük noksan• 
lardır. 

Dünkü müsabakalar geçen se· .'·angın daha zuhur etmlıtır. Tahkikatı rcs-dört •/efaaı 7~ ve on defası 100 kuruıtur. mı 

k "J yeye naz.aran bu J angının da 1eb<>bi, nkımlann h•\'eteUlle r•.~·alann ... rlamuadu. 
ne 1 ere nazaran daha g"zel 1 Uç avlık llAıı ''erenlerlıı bir defası mecca· ,. -U O • " Fatih yangınından kurhılan A51k Pata Bu yangında otuı. bir ev yanm11 ve ur-

b"lh • ·1 l rıendlr. Dört satırı geçeo llAnların fazla b mut ve ı aaıa sıvı genç er rok 

1 
ma alleılnde bir evi' nakledUen eşyalar ara- fedllen fe,·kallde gayretlerle daba ~lyade 

T ntırlan betı kuru:tan beaap edilir. 1 iyi yetittirildiii gözüküyordu. "'na •ıı:ramış \'e pamuklu anııında naallııa teveNUUne lmkln bırakılaııyarak IÖndtUW. 

~------------~ ıörWmlyerek Jtin ı,:tıı atq almıı olall la· müttür. 
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Uzak Şarktaki Yeni /htilô.f ....................................................................... 

Japonya - Rusya 
Çindeki Şark demiryol

larını Rusya satıyor 
MOSKOV A, 2 (A.A.) - Japon 

yanın Moskova sefiri M. Ota, 26 
mayısta Sovyet hükumetinin Çin 
§ark demiryolları hakkındaki 16 
mayıs tarihli notasına ait Japonya 
nın cevabını Hariciye komiserliği 
ne tevdi etmiştir. Bu cevapta deni 
' k' yor ı: 

Japon kumandanlığının icraatt 
hakkında bir takım esassız haber· 
ler itaa etmektedir. Japon hüku • 
meti buna teeuüf eder ve Sovyct 
hükumetinden bu ne§rİyatı durdur 
mak için icabeden tedbirleri alma 
ıını rica eyler. Sovyet Rusyadan 
mevzuu bahis vagonların §ark Çin 
demiryollarına iadesinin askeri ha 
rekat dolayısiyle mezkur hattın 

her iki taraftan kapanması üzeri • 
ne geç kaldığı iddiası doğru değil
dir. 

5 - Sovyet tebaalarının tevkifi 
Mançuoko makamatı tarafından 
yapılmıştır. Japon jandarmaları 

buna elbette ki müzaharet göster
mi§ler ve bazı ahvalde de tahkika 
ta iıtirak etmiılerdir. Bunların iş
tirak ettikleri tahkikat mezkiir tev 
kifata sebep olan hadiselerdir ki, 
bu hadiseler Japon ordusuna za • 
ra.r vermek maksadını istihdaf e
diyordu. 

Japon hükumeti, mezkur ihtilaf 
ların neticesine ciddi bir dikkat at 
feder ve hunların en kısa bir müd
det içinde hakh ve doğru bir tekil
de halledilmesini temenni eyler. 

Ruayanın cevabı 

MOSKOVA, 2 (A.A.) - Hari
ciye komiser muavini M. Sokolni· 
kof, Japonyanm cevabi notasına 

(KISA HABERLER> 

Yangınlar i~in 400 su 
menbaı var 

itfaiye muslukların suları kafi 
gelmediğini nazarı dikkate alarak 
evlerde, büyük bahçelerde ve sair 
yerlerde kuyu, sarnıç, havuz, çeş
me hulasa yangını söndürmek için 
ne kadar istifadeye kabiliyetli ıu 

menbaları varsa hepsinin yerlerini 
birer birer tayin ve tesbit ile harita 
üzerine itaret etmiştir. 

T erkos musluklarından başka 
yangın zuhurunda iıtifade edile • 
cek olan bu su menbaları dört bi
ne baliğ oluyor. 

Belediye ve borc;lar 

Şehir dahilinde yeni yapılan yol 
lar ile kanalizasyon bedellerinin 
halktan tahsil edileceği malum -
dur. Belediye bu paranm yekunu
nu hesap ettiği zaman büyük bir 
meblağ karşısında kalmıştır. 

Türbelerin muhafazası 

Türbelerin ve tekkelerin kapatıl 
mumdan sonra lstanbulda mev -
cut tarihi türbelerden altmı§ ka -
dan müzeler idaresine devredil -
mişti. lstanbulda bunlardan bat -
ka daha (300) kadar türbe var • 
dır. Bunların içinde evliyahkla ve 
hurafelerle alakası olmıyan birçok 
ilim adamlarının da mezarları 
mevcuttur. 

Müzelere devredilen altmıf tür
be için 20 muhafız verilmitti. Mü
zeler idaresi içlerinde antika çini· 
ler veaair efya bulunan (60) mü • 
zenin 20 memur ile muhafaza edi
lemiyeceğini nazarı itibare alarak 
kadroya beş mu haf ızhk daha ili· 
vesini istemiştir. 

"Japon hükumeti Mançuri hadi 
ıe:lerinin bidayetinden beri çok de
falar Sovyet Rus yanın Çin !ark 
demiryolları üzerindeki menfaat • 
lerine ve haklarına riayet edeceği
ni beyan etmi~tir. Bu hadisel~r es 
nasında Japon ordusu ve Mançuri
deki Japon ma'kamatı Çin şark de
miryolları üzerindeki menfaatleri
ne ve haklarına riayet edeceğini 

-;,eyan etmi§tir. Bu hadiseler esna
ıında Japon ordusu ve Mançuride
ki Japon makarnalı Çin §ark de· 
miryollarının menafiine zarar ver 
memeğe itina göstermişlerdir. Ma
mafih Sovyet hükumeti, Mançuri 
makamatınm Çin ıark demiryolla 
n üzerinde Sovyet Ruıyanm endi
telerini mucip olacak vahim bir 
~aziyet ihdas ettiğini mü§&hede 
eyliyerek Japon hükômetine mü • 
racaatle Sovyet Rusyanın menafii
ni himaye talebinde bulunmuf ve 
hu menafiin ihlal edildiğini gö&te 
ren bir çok vak'alar zikreylemi~tir. 
Bu \rak'alar meyanında münhası • 
ran Mançuoko hükumetinin aela -
hiyeti dahilinde olan meseleler var 
dır. Japonlar bu hareketlere İ§ti -
rak etmi§ olabilirler, fak at Mançu 
oko hizmetinde bul~nan bu Japon 
memurları ve müşavirleri tamamiy 
Pe Mançuoko hükumetinin idaresi 
ne ve mürakabesine tabi oldukla -
nndan Japon hükiimeti bu hare -
ketlerin mesuliyetini üzerine ala -
maz. Bunun içindir ki, Japon hü
kumeti bu meselelere cevap ver -
:neğe lüzum olmadığı mütaleasın
dadır. 

kartı Sovyet Rusya tarafından ve -------------

Doğrudan doğruya Japon hü
kumetine atfolunan vak'alara ge -
lihce, aşağıdaki hususat sabit ol -
rtı~~ur: 

l - Harbinde aktarma istaıyo
nz Japon makarnalı tarafından iı
gal edilmemiştir. Binaenaleyh Çin 
Şitrk demiryolları işlemesi hiç bir 
nçhile arızaya uğramış değildir. 
Ve Japon kumandanlığının mez -
kür hattın menafiini ihlal ettiği id 
dia olunamaz. 

2 - Japon kıtaatınrn nakli ma
tBrifi hakkındaki müzakereler ten 
ı:ilatlı tarifenin tatbiki hususunda 
hemen hemen itilafta neticelenmiş 
ve diğer meseleler hakkında da ko 
nuşmalar devam etmekte olup bu 
me~eleler de pek yakında halledi
lecektir. 

3 - Kunguzlann gözükmesi, 
trefılere hücum edilmesi ve Çin 
ılıfk demiryolları memurlarının da 
ğa kaldırılması geçici mahiyette 
hadiselerdendir ki, bu grbi va'k'a
lara yalnrz Sovyet tebaaları değil 

Mançuoko ve Japon tebaaları da 
k'Cırban olmutlardır. 

4 - Mançurideki Japon maka
matı, Sovyet Rusya ile Mançuoko 
ll'rasrnda çrkan son ihtilaflara ka • 
nımamışlardır. Lokomotif ve va -
g6nlar meselesinin Japon maka -
matı tarafından bililtizam ihdtıs e

dildiği hakikate mukarin değildir. 

rilen cevabı 31 mayısta Japon se -
firine tevdi etmittir. 

Sovyet notasında deniyor ki: 
1- Japon hükumetinin, ıimali 

Mançurideki Sovyet hukuk ve me• 
nafiine riayet edeceği ve Çin ıark 
demiryolları üzerindeki Sovyet 
menafiinin de ihlal edilmesine 
meydan vermiyeccği yolunda ev -
velce vermi~ olduğu teminatı tekit 
etmesine Sovyet hüklınıeti muttali 
olmu§tur. 

Sovyet hükumetinin mütaleası -
na göre bu teminat Sovyet mena
finin ihlali vak'alarmın mesuliye -
tini. bu vak'alar münhasıran Man 
çuoko hükumetinin selahiyetine 
tabidir ıbehanesiyle- reddetmek im 
kanını Japon hükumetinden sel -
heder. Sovyet hükumeti şimali 

Mançuride ve bilhassa Çin ıark de 
miryolları üzerindeki Sovyet me • 
nafiinin himayesini vadetmit olan 
Japon hükumetinin, Sovyet mena
finin ihlaline müsaade etmemeleri 
için Mançurideki Japon kuman -
danlığına ve Japon makamabna 
talimat vereceğini ümit eder. 

Sovyet hükumeti, Çin ıark de
miryollarmı satmak için müzake -
reye amade olduğunu beyan etmek 
le, Sovyet Rusya ile Japonya ara
sındaki iyi kom§uluk münasebatı 

üzerinde rnenf i bir tesir yapacak 
her türlü ihtilaf zeminini kaldır • 
mak hususundaki azmini izhar et
miıtir. Bu münaaebatı tanin etmek 
Sovyet Rusyanın takip etmekte ol 
duğu ıulh siyasetinin bir unsuru -
dur. 

Sovyet hükumeti keza §una e -
mindir ki, her iki taraftan hüsnü 
niyet gösterildiği takdirde, ihtilaf 
lı bütün meseleler Japon notasının 
sonundaki beyanata tevfikan dost
ça bir fikir ile halledilebilirler. 

Mezkur beyanata Sovyet Ruıya 
hükiimeti tamamen İ§tİrak etmek
tedir. 

TAKVİM 
Cumarte.ai Pazar 
3 Mayıs 4 Haz;rao 

9 Sefer 10 Sefer 
Glln do:u~u ,,29 4,29 
Glin 1 at~ı 19,36 10.37 
'abalı namazı 3.~ 3,30 
oııc namaı.ı 11,1-ı 12,12 
li:lndl oamazı 16.ll 16,12 
Akşıım namazı 19,35 19,=4i 
ratsı namu.ı ~l.Mi 21,37 
imsak 2,14 2,13 
Yılın geçen gtinlcrı 154 1~~ 

talan !14 S>l3 

\... ..) 
HAVA - 1·e l.köy askeri rıı.aat mer.I"'· 

ı:lnden verilen malOmnta ı;örr, bugün hava 
bulutlu ,.e mutr.han-11 1 tlkınnetlı>rden rüz
gArlr olacaktır. 

Dünkü ım-aldık en fada 21, f'll aı 18 de· 
rece, hınn tar.} iki 7 S6 milimetre idi. 

-,_ RADYO 

BugUn 

ll:lrANBUL: 

18 - 19 gmmofon. 11 - 20 alaturka 
ıaz .:\lü,erref ilanım). 20 - 20.SO alatur
ka saz (Tnnburl O man rehllnn). 20.30 -
%1.80 alaturka su (Vfüa Hanım). 21.80 -
%2 ~ım>ton. ıı ajans, borııa ahberlerl, m
at ayarı. 

A:-<JKARA (lfüm.) 
12.IJO - JS.80 rramofon. 18 - 18.40 

k<'maıı konseri (Ekttm ~ki Bey tarafın· 
dan). ıs.ıo - 19.SO gramofon. 19.80 - %0 
Frım 1%ca dcl'!I. 20 ajan. haberleri. 

V l YANA (jıS,ı m.) 

12.30 konser - J(.10 plak - 16.45 plak 
20 ork~tra. - 20.B~ kon!ler - 22.U musi
ki - 2S.45 dan9, 

L El PZ l O (31$1J,8 m.) 

7 Jimnastik - 7.!0 konlf'r - ıs k<m· 
~er - 15.j5 piyano konııerl - 17 konM"r -
21 konıc.r - 23.10 musiki. 

8 U KREŞ (S9ı,Z m.) 

ıs plak - ı.ı.u plak - 19 orkcma -
20.20 plak - 21 opera. 

R O !\1 A (Ul,2 m.) 

Zl haber - %1.4S kon.er - ıı plak -
28.55 haber. 

B U O A l' E Ş T E ( 550,5 m.) 

'Ui; jimnastik - ıs orkestra konıM:rl -
n rtgaıı orkcstnısı - ıs.ıs konaer - ıo.ıo 

plak - %3.80 tlı;ıın orkCltraaL 
VARŞO\'A (ı412 m.) 

ıa.ıo plak - 16,S6 plak - n.ıA mu
alkJ - 18 muslkJ - 19 dallı - 21 mu.i
ki - 21.16 11enfonlk konser - 28.16 danı. 

Türk Aleminde Uyanıklık ................................................. ···················· 

Çinde bir Türk cÜıtl" 
huriyeti kuruluyor 

B · ç· T ·· k: · · ·· f sıı 13 
u yenı ın ur ıyesının nu u 

milyon olarak tahmin ediliyor 
----· . 1ur1'i>"' 

Orta Asyadaki Türklerin bir ih- Bununla beraber Çın oıe"".Jı 
tilal neticesinde ~tiklallerini ilan sinde yüzlerce medreseler ao t•' 
ettiklerini telgraflar bildirmekte i- olup bu medreselerde. 0~0~~: 
di. Mısırda oturan çin türkleıinden lebelerin miktarı 50 bın1 B iıJıı 
bir zat gerek bu ihtilal ve gerekse tedir. Tedrisatı dini ilimlere bof 

· eıı ~ 
orta Asyada doğan bu kardeş ve sar eden bu medresel~rın GeJ1e 
özdaş cümhuriyet hakkında dikka- ğü Katgar şehrindedır. ·ıeee~ V 
te şayan malumatı ihtiva eden ya- şehirde 10 bin ki§iyi atabıdır· 6# 
zılar yazmıştır. Bu yazıların mü - kadar büyük camiler vardJcib tf 
him kısımlarını iktibas ediyoruz: camilerden en meşhuru l tetd~ 

Çindeki Türk ülkesi iki büyük miidir. Kaşgardaki rnedreste ı,iİf 
l da S M 

kısma ayrılır: , ~azıl~rına ~o~ za~~~ ar er de ir 
1 - Cenup kıımı ki bu kıaım rıyazıyat gıbı asrı ılırnl ııl•~ 

l E k. zaıfl" ~ 
"Altı tehir,, namiyle anılmakta - o unmuştur. n es ı tıt< 
dır. ki Çin Türkleri kahraJXl2'-11• 1ıi 
2 - Şimal ~ıımı ki, bu k11mm ~a b~h~dır.lık.la. ~emeyy~:ı ~l;~ f 
ora Türklerınee adı "Besen ,ehrı,, Çınlılerın ıstılasına ugra jbİ ~ 
dir. ra bu hasletleri kaybeder ~1ıeV 

Küçük Gohi ıahrasını kucaklı • mutlarsa da son hareketle ıs ~ 
yan cenup Kaığar, Yarkent, Akso, marlarmda hali ecdatla"1;11;J~ 
Golçe gibi büyük tehirleri ihtiva e· cevelan ettiğini ispat e.trnı' hUI, 
den garp ve timal kısımlarına na- Çin Türkleri misafıre rııol 
zaran daha az tehlikeye maruzdur etmekle bilhasısa nam ka~e. t 1 ··hre ~ 
Filhakika cenuptan Çinle hemhu • dır. O derecede ki her ~o 1,; 
dut bulunulmasına mukabil garp ginin evinde misafir kar~~ tp'ıl 
cihetinden kızıl Rusya ile ittisal n_ıahşus .:~rler vardır ve bı 1'~ 
peyda olunulmaktadır. Bir taraf - fır geldıgı zaman koyun ~/ 
tan dahili kargaşalıklar diğer ta - misafiri ağırlamak iftiharı 
raftan da Japonların savletleri kar bir hareket sayılmaktadırd ıı ~ 
şısmda pusuluını ta§ıran Çinlile - .! a~ii .serv~t hakuııı: a 1eııl~ 
rin oralardaki ırkdaşlarımızı iz'a· Turkıyesı dunyanm e Jıı 
ca vakit ve imki.n bulamıyacakla- memleketlerinden sayılır· .;J 

rı füphesizdir. Bunun içindir ki, görmemiş ormanlar altın"' eııf,ı' ~ 
yeni Cümhuriyetin bütün kuvvet • ya kadar en kıymetli J112'-d ~eıı1 
leri garp ve şimal cihetlerinde top kar.d~ş ölkenin kıymet "~~i1'l ~ 
lattmlmııtır. yetını arttırmaktadır. N i ,ı;tl I 
Muvaffakıyetle batarılan ihtilal sı.talarmın kurunu vustae.bİJ fi / 

ilk defa Komol şehrinden başlamış hısarı her ne kadar bu 
1 ıol I 

l d · 'f d · · kansıı ' ve cenuba doğru genişleyerek Şir- er en ıstı a eyı ım . 1 ıı ~ f 
~in Lop Y arkent ahalisinin birlea sada hürriyetlerini gerı 8 ~ııitl 
~ , , . ~ k k ç· T" J<}erı 
mesiyle daha ziyade iıtikrar peyda an ve uyanı m ur ··11iıı' ~ 
etmiştir. Bili.hare garp ve şimale yakın bir zamanda bu ~ı.ıltı"a• 
teveccüh eden ihtili.lcılar Yeni Hi hanı telafi ederek elle~ı ;defl İ~ 
ıar, Kaşğar, Akao gibi büyük te _ lunan bu tabii define~ ~{iJ'~ 
birleri ellerine geçirmekte güçlük d~ yo!larmı arayacakla 

k . l d' dır. ~ !re memı§ er ır. . .•... 

Nüfusu 200 bini geçen ve Çin r ......... İ.kti~~d·T"h·;;~I~ 
Türkiyeıinin en mühim bir ticaret : .. -.................................. cstıl\ 
merkezi olan KaHır ,ehri iki bü- Zeytin yağı j}lra pl bJ 
yük kısma ayrılmaktadır. Eski şeb saf ve temiz ol~ ot 

1 
ri ihtiva eden birinci kısımda yerli raporda istenıY.,~,eı, 
ahali oturmakta olup bir çok ca - · r·rk tı ıf 
mi ve medreseler mevcut bulun • lskenderiyedekı ~ bit 'ıi 
maktadır. dası, 932 senesine da~uessese/. 

yazarak alakadar da 93ı l 
göndermiştir. Bu rapor 31'8sıfl ~ 
sinde Türkiye ile M~sırb ed;ıt'1' / 
ticari münasebetler 1~kk"te ~
dir. Bunların içinde dı da ıert 
olan bir nokta varsa 0 ıaP'f,P ~j: 
yağlarımız hakkında d~11 ilfoJ' iı_ 
kayetlerdir. Raporda iıieJ1Il1~J 

Tömen ve Kızıl derya nehirleri 
arasında kain bulunan bu kısımda 
hemen hiç yabancı yoktur denile· 
bilinir. Yeni Şehir namiyle anılan 
ikinci kısımda Çin askerlerinden 
maada İngiliz ve Rus konsolosları 
ve mübeHirler mevcut bulunmak
tadır. Kaşgar tehri Ruıya hududun 
da vaki bulunduğundan buradaki 
Çin askerlerinin yekunu mühim 
bir miktara varmakta ve hayli es
leha ve harp edevatı mevcut bulun 
maktadır. lhtilalcıların büyük kale 
ile çevrilmi, bulunan Kafgar ıeh
rini zapt ederken ne kadar zayiat 
verdikleri henüz malum değilsede 
bu zayiatın mühim bir yekuna var 
dığı fÜphesiz sayılabilir. 

Bu yeni Çin Türkiyeai, Cümhuri 
yetinin nüfusu 3 milyon olarak tah 
min edilmektedir. Ahaliıinin yüz
de doksan dokuzu Türk ırkına 
mensup olan bu ahalinin ana dili 
öz Türkçedir. Medeni dünyadan 
uzak kalan bu millettqlarımızın 
maarif, ticaret ve ziraat bakımla
nndan hayli geri bulunmaları hiç
te garip sayılamaz. 

Zeytinyağları te~eJcC b·if 
fıçılarda ı:e bazen e 1011ş ~.sP f 
mayiler jçin kulla~1

1 rıel\ted1~·Jıı~' 
doldurulup göndcrı ~·elen yfl}~ 
nun neticesi o.larak z~vtiJl);J'. ıı~ 
mrzda ekserıya w·•c'.! reıı!' ,jfİ) . kok•ı ·~ .::v t 
has olmıyan bır . 1~t 111air~ ;ıe:J olmaktadır. J~u cıl 68ut:ıb11 
müne ve iyi fıatl.e . Mıl~ 
mani olmaktachı ·. iJl ıeıtllı tfıı'· 

!hracat tacirlerıil ·i ısııııl oe· 1?
0 

1 .. derıneleı ·el i~,ı da ına gon y e'" 0ıı ; ~ 
Bundan bir ka~ 3 

bil t.rı!-ı 1'11rı~ı 
manya piyasasın esrtiıııer~ıığtl 
yetler yapılmış, z 

1
) rıı J<0.11 ·~ 

f f Jl"I 8 ,·ti 
olarak ve ena :r 'it·~ 

dirilmişti. . ıe)rtiP ''~"Jl.~1'' 
ek" Ietı · i)'cı-ı--.47 lktısat v a bU V'tlı.,,.,, ı '#' 

yağı ihracatıınızı. l rillıı"~ ·eıtPı 
·tın e .... ,.' tarmak icin ze) Hı.l' ... • ·ne P-

dardizc cdHıneSJ 
tir. 



,, 
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~~T'ın Tefrikası : 17 
······································-··· 

M.~f ii ıt Paraları bir zarfa koydu, 
lt.l".ne "H . 

ğ asan Sıtkı Beyın uşa-
S~a. Verilecektir,, bu işi bitirince 

a Yazdığı mektubu uzatı: 
- A.I o!tu. 
UIU'iit okud 
c u. 
·sen 'd' llla:q gı. ı~orum. Mektubu yaz -

.\!() anız ıçın adres vermiyorum .. 
ii nn başıma gelip düşüne bildi
l'a~ zaman size 'yazarım. Anlarsın . ,, 
,\t:; Sen ~e buna mektup diyor
llti?:· Nernnana böyle şey verilir 

-v 8 ernıeğe mecbur değilsin .. 
eıı Post ·ı • a ı e yoılarım. 

i~:- Sen tahnıinimilen fazla cleli-
1tıin. B . 

-ııı u yazından Nerıman ne 
1:Vacak? 

Safa Be; dedi ki· -c . 
Ce\' ene sual soruyorsun, Miifit 
tillı.~ Vernıiyeceğimi söylemiş -

- 13 -

Şahit 

ın~~v:lar henüz ısınmaea başla· 
• ~nd unu rağmen, Büyükdere şo 
huı e kalabalık vardı. Otomo -
~Öy~~' Yayalar, atlılar Mecdiye 

a~ıııe doğru akın ediyordu. 
ta,~ 1 

hasa göze çarpanlar Sipahio-
1 aıalarıydı. 

~iİ"f u it a'" .. .. .. d ''""d 1 r:ır agır, yuruyor, ara a 
ltrj a, Yanından geçen otomobil • 

I a.t1ı1 ı li arı se amlıyordu. 

~lll'datta, otomobillerden bir ikisi 

il\ R~~t· Müfit ahbaplarının yanı
~ı. Hi~· b~ ~~ kunuşup ayrıl -
1•tenıed' ırıyJe beraber gezmek 

ı. 

011un ar " 

• 
•• 

Neriman Hanım otomobili tek
rar çevirdi ve ileriye doğru yol al· 
dılar. 

- Seni gördüğüme çok sevin • 
dim. Bir kere Saim Beyden kur -
tuldum. Bir iki gündür peşimi bı
rakmıyor. Yağdırdığı iltifatlardan 
boğuluyorum.. Neler, neler söy • 
lüyor .... 

- Neler söylüyor?. 

- Müthiş bir uçuruma yuvar • 
lanıyormuşum ve beni ancak o kur 
tarabilirmiş. Onun tarafından kur
tulmak istemiyorum. Neyse, bu 
bahsi bırakalım. Ayşeyi gördün 
mu?. Buralarda olacak?. 

- Görmedim. 

- Beyaz kısrakla çıktı .. Bir az 
evvel gördüm. Öyle güzel ki tasav· 
vur edemezsin. 

- Güzel olduğunu biliyorum .. 

- Bunu bilenler pek çok.. Su-
nuda biliyormusun? • 

- Bunu da biliyorum. 

Kısa bir sessizlik oldu. 

Neriman !ordu: 

- Neden sen olmıyasın?. iste • .. 
mez mısın, 

Nerimanın ne demek İstediğini 
anladı: 

- isterim. llk fırsatta söyliye· 
ceğim. 

Gene bir sessizlik oldu. 
Neriman devam etti: 

- Her halde Anenin senin ka
rın olduğunu isterdim. 

- Teşekkür ederim. 

- Amma Arenin ne fikirde .. .., .,, 1 ;-., , 

olduğunu bilmiyorum. Kendi he • 
s~bıma k"ci~uıuyorum. Belki o ia • 
temez ... 

- Evet .... Belki de istemez. 
}i; ac.._·. vardı. 

~· ~ az a Deuamı J'ar 
ır aı .. onra aradığını buldu .. ================ 

tliirv Otc.Jeki kır kahvesinin ö -
~~en f 

~\tY<t, · e 11 bil- spor Ôtomobili du-
~t6rn~: l~inde bir kadın vardı .. 
\~ı. ../

1 agır ağır yürümeğe baş-
dj~ anı ban.ı d b' .. . . I "or :r n a ır suvarı gı· 

{!l'ek ~~ otonıobildeki kadına eği· 
~u .. 

1
't' §eyler anlatıyordu. 

eu &uvar· S . B 
1 ~el b· 1 aım eydi. Saim Bey 
ıı:ıı ır kısra.. .. .. 1 

ıltlı~t. gın ustune pe.< ya • 
~f!fhurcİ Eaaaen onun at meraki 

l~14tl he..a~· Attan bahsedildiği za· 
ıy.. '"'ea· ' 1G·· 1 1 "~n · uze at görmek is-
'l'a bakı, Sainı Beyin bindiği at-

.4..! •tıız,, derdi. 
cc zı ltaraı d . " 

)\' lier'f ar a ılave ederlerdi: 
.. ı,ı... ı att 1 h ... ,İ,tir 1 an an ar, a ırda te· 
~ut· :·, 

•tl'· ıdın 
l &.raı Yanında ge~en iki ser-
' S arında konuştular: 

• U Oto b' 
)··'Safa 

8
tno. ıldeki karı kim?. 

llz bin 1• ~Yın karısı... Karıda 
......_ ıra var .. 

l'i l' alil· · ltd ı ınsa 1 O 1 e olmak . nar. narın ye -
. ......_ l' L. ısterdim. 
l~ b Eloıi · 
~ Qe}'. y .. ısterdin. Öteki de Sa-,1', uz bin l' d 
tı1 Para"'· ıra a onda var. 

ıı t ~• çek . 
ttı t tnfınd errnış. Herif karı· 

l'ol'. jl .. • • a Pervane gibi dola -
·•1111 d 

""'......_ tlb e llle&uttur. 

Polis Haberleri . ...................................... . 
İki kavgacı 

Beşiktaşta simitçi fırınında ça -
lışan Niyazi iısminde biriyle diğer 

bir f ırın<la çalışan Japon Kamil 
arasında kavga çıkmış, neticede 

bu kavgada her ikisi de ziyanlı 
çıkmıştır. 

İki kavgacı evvela ağızdan baş· 
lamışlar, münakaşa gittikçe şid -
detlenmiş ve Niyazinin Kamili to· 
katlamaaiyle iş çığırından çıkmış· 

sonra Niyazinin üzerine saldır • 
mış, ve boğuşmağa ba~lamıştır. 

Heri ikisi de biribirlerini yum
ruklamağa başlamışlar, bu kavga
da Niyazinin yumruğu karşısında 
kendi yumruğunun bir işe yara -
mıyacağını anlıyan Kamil, eline 

geçirdiği bir taşı Niyazinin yüzüne 
fırlatmıştır. 

Niyazinin yüzü yaralanmış ve 
kan akmağa başlamıştır. Bunu gö
ren Kamil kaçmak iıtemi§se de 
yakalanmıştır. 

Dilimiz 
80 inci liste 

A~l\AllA 2 ı A. A. - T IJ'I: Ce· 
mi yetinden 

Knrşılıkları aranacak ıırapçıı \'e ıarsçıı 

l\elimcleıin 80 numaralı lislcsi şudur 
ı - Tafsil 8 - Teke\' lin 
2 - Tcfrnniin 9 - Tc~liC 
3 - Teftiş 10 - Tekrar 
4 - Tefviz 11 - Tekzip 
:; - Tekıı,·yüt 12 - TelMi 
6 - Tekellüf 13 - Te!Akki 
7 - Tekemmül 14 - Tel'in 

51 inci Liste 

Muhtelif mektep mual
limlerinin bulduklan 

karşılıklar 
lstanbul E. M. mektebine mül

hak Tatbikat mektebi 
llıık: Doğruluk, pay - Hnkıırf't: Hıısrt: 

nıııkanuın - Hıısret: Hnz: Haı.ım - Haznı: 
Slnı:Urme, l"utma - Hedef: Heder: lliWıyct: 
Jllkı\yc: Masal - llitı\1: l"t•ııl a~· - lllsst'ılar. 

2 inci mektep: 
Hıılc Tanrı, Gerr-ek, Alııcak, Ka7..anç -

Hakaret: Kötüleme - Ha et: Çekemernez • 
llk - Hnsret: Ö?.l<'mc - Hnz: Hoşlıın'lıa -
Unum: lndlrnıc, Eritme - Ht•dl'f: \'arım 
.) eri, dlld - Heder: Boş ycrr, yok yere - HJ
dn.) et: I>oğru Yola erme - HlkA.)·e: Anlatış, 
giırUlcnl, blllncııl .SÖ.)·tcmo - HllAI: Aybaşlıın 
gıcı - Hissedar: l'nycı, ortaklardan biri, 

3 üncü mektep: 
Hak: Hnlmret: A& Jıunnl< _ llaM!t: Çeki'· 

mrmer.llk - lfa"lret: Aynlık - Haz: llazm: 
Slnlrmt'k - llı>dPft': ııedef: Ilnşu. gltmf'k -
Hidayet: tanrı \'Crgtııl - Hlkth·o: lt:a6lll -
HUAJ: Hissedar. • 

4 üncü mektep: 
Hak: Alın teri, crnt•k - Hnkaret: Horln -

ma - Hnset: Kıskıınnı:ı - Hnsret: l'nnnıs 
tç çekme - Haz: Hoşa gitme - llu:lne: Sln
dlm1e - ll<'dd llooer: llo a gitme - Blda -
yet: trı~mc - Hlklye: Masal - llllıil: l"enl 
ay - Hlsseclnr: Ortaıc. 

7 inci mektep: 
Hıılc: Unrçek - llnkaret: Alçaltma - lln· 

!lf't: J{ı kanma - llnaret: ö:ılt>mek - Har: 
&ı·lnç dıı~·gu ıı - llazırn: lledt•f: Yargı -
Heder: B<ı ıı gitme - Hidayet: Doğru yol -
lllkflye: Gcçmı,; nıa&nı - HlUll: Ka, ny -
Hlssı.:dar: Ortnk: pnylı. 

9 uncu mektep: 11 

link: Doğrtılıılt - Hakaret: Azarlama _ 
Hn~t: Ç(!l<cmellU'k - Hasret: · Haz.: Haum: 
':ilndlrlll(', erlbnc - Hedef; GitHlen, - Heder: 
Boşa gitme - Hldııyct: HikA.)e': Mnsaı - ili 
iM: Ay p:ırç:ı ı, 3ıırnn ııy - Hissedar: Or • 
tak. 

1 O uncu mektep: 
Hak: Doğru, gcı:çck - Hııknrct: ırn~ük 

görme - Haset: Kısltanma - Hasret: lç rck 
nıc - lla:ı:: Uoııtanınıı - Hın.un: Slndlrnlf'
Hedef: :-\on yer - Heder: Boşa gitme - 111-
ılaJet: Doğru yol - JllkAyc: Anlatma - Hi· 
UU: l't'nl ay - JUs edıır: Payı olan • 

12 inci mektep: 
Hal,: Doğnı - pay - Hakaret: Bayağıla

nııı - Aşağılamıtk - llnııet: Çekrmemf>7.llk· 
kıııkanmak - Hıı8rct: ö:ılcnıek - Haır.: ııc
\1nnıe - Hazım: ôğlltnıc - Slnınek - He -
dt>f: Alııcnk ~·er - Erim - Heder: 1.'ok ye -
re - Jlldayet: Doğna yolA ermek - Hlkfıye: 
ınıısal - Bıı,<ikn&ın3 5fü;U nnltrnnk - BllAI: 
l'cnl uy - llls!iCWır: Ortak. 

16 ıncı mektep: 
link: Doğru - lbkınct: Koriıunak - Jlıı,.. 

8Ct: Kıııknnmıık, ı;f'J<erncınek - lfaıırct: Ay
rı dii5me, lı; rekmc - Hıır.: Hoşlnnınn - JIA
:ııın: l<~ı1tmek, 5lndlrmek, lllfı Yııtma - He
def: Nl;,an tnhtaııı - Uedrr: Boı yere gttml', 
yor.ık olma - Hldııyt:t: ı>o{;rn l·oı - HUdlye: 
l\lnsııl - HllM: l'cnl ny - Hlııııedar: PaJı o
lıın. 

33 üncü mektep: 
Hak: Dotnı - Hnkftrct: Aşakı görme, pay 

lnmnk ayıık altına nlm:ık - Hnsct: Kıskan· 
m:ık, çekin mel• - ıınsrct: Aynhıc nN 1 -

H:ız: Sın1nmc - Ha:wn: Sindirme, eritme -
HraC'f: Nl~:ın yeri, yolun ona - Heder: Boşa 
gitme - Hidayet: Doğru yol - UlkAye: l\ln
ıınl, sırasll11 ıınlatm:ı - Hll!ıl: Yeni ay - His
sedar: Ortaı-. 

41 inci mektep: 
llıık: Doğruluk, cnıek isteği - Rııknrcl: 

··ıa.~ et.. Ze . l'k 
ııV ~ıu gın 1 le saadet ol· 

.ı. ~tr it , ile boş bir aöz .. 

§ Karagümrükte F evzipa~a cad· 
desinde Salih Efendi fırınının ba
cası tulutmuşsa da çalı§anlar tara· 
fından tevves~üne meydan veril • 
meden söndürülmü§lÜr. 

Alçnkltım:ı. Aş:ığılnmn - Haset: Kıskanç • 
hl• - Hnıırt"t: Görmeıne:ıllk - llaz: Sevin -
mP - Hn:ı.:ım, J:ln:r.m:l~rilnıC', sindirme - He
dl'f: Ulaşma, deJ::me ynl - Hrdcr: Bo' yere 
ı;ltmıı, yazıl< olmıt - Hidayet: Doğru yol, 
Tnnrı yolu. 1111,fıyc: Dıiınıe - HllAI: -ı·enl 

ay - Hiuc\lnr: Ortak. "ı. N ' P:end· k . 
~.~ Cri:n.. 1 endıne gülümse • 
·e~ ... nın h' 
O 1 düıiind" ıç te mesut olma· 
toınob·ı u. 

t~e•; ı geri dönd ·· 
~ '•ltıa LI U, 

'b;,. b n ı~anıın M"fd· 
'~n af e" u ı ı görün • 
,~·.d~, dire~ınesile Saim Beyden 
ıl 1 lıni 'Yonu çcvirdı' Ot 
"ll,to.t. avuk . o -

-cq, atın Yanında dur • 

'hfrıer · . ....... e rnıaıniz?. 
ınrede . 

rsıniz. 

46 mcı mektep: 
Hıık: I>oğ'rulul< rnnl - Hııkaret: -Saygı&ız

hl< - llruıct: Bn,kaaım Çt-lrnıncmek - Has • 
da çalışan Sultan ismin~e bir ka· ı ret: le çekme - Hnz: Scn·lnç duymn - Hıı
dın çamaşır yıkamak için kaynar unı: Dı>rln gö1.tlşlU - Hedef: İstenilen yer-

Hedcr: Hlr ncmm lmr,ılılı:sn: kalnı:ısı - 111 -
:;udan bir teneke almak istemiş • tabet: natnb:ılığn karşı dU:ıgUn ııtı:ı: sö)1e • 

§ Y cdikulede lastik fabrikasın • 

tir. mel< - Hlı.tıyc: tasni - Hllül: l'cnl ny -

Sulta:n aldığı bu buharlı suyu 
üzerine dökmü§ ve vücudunun 
muhtelif yerlerini yakmıştır. Ya • 
ralı Y edikule hastahneıine kal • 
dırmıştır. 

lllssccbr: ı•ııyeı. 

40 ıncı mektep: 
Hrıl<: GerÇf'k ı.ı:ıy - Hııl•aret: Aşnfılam:t, 

l\U!;Ultme - Hııset: el<cınemck, lnalmnçlık -
Iln!lret: lhlrmc - llnz: Sc\'lnmf>, 111•\·lnc;ı -
llıızım: Eritme, slndlrıno - llrdef: \'arıla • 
enle yrr - Heder: l'az.ılt - Hidayet: Doğru 

lstanbal Cehennemi 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

32 - Yazan: ttiyazi Ahmet 

Alemdar vak' ası ile 
yangın var narası 

---~~----------------~ 
- Bütün heyet ve erkanı millet 

Sultan Selimin tekrar iclası arzu • 
aunda olduğundan kendisini şimdi 
dışarı çıkarın burada biat edeceğiz 
dedi. 

Şehislam Efendiyi de Sultan 
Muıtafaya gönderdi. 

Şehislam döndüğü vakit Sultan 
Mustafanın bütün kapıları kapat -
tırdığını ve kendisinin tahttan in • 
miye niyeti olmadığı cevabını ver· 
diğihaberini getirdi. 

Alemdar Paşa, hiddetinden tepi 
niyordu. Şehialamı tekrar gönder • 
d .. i Maiyetine verdiği askerlere de 
kapıyı kırıp içeri girmelerini em • 
reli. 

Bu esnada sarayda tüyler ürper· 
ten hadiseler cereyan ediyordu. 
Sultan Mustafa tahtına varis ola • 
bilecekleri ortadan kaldırmayı dü· 
şünüyordu. 

Bunun için de ilk evvel Sultan 
Selimi feci bir vaziyette boğdura -
rak cesedini Akağalar kapısının iç 
odakapısının önüne bir şilte üzeri
ne yatırttı. 

Sultan Mahmut aranıyordu. La· 
lası Anber ağa ile Cevri usta ismin 
de bir Gürcü cariye hnbeı· aldılar. 
Daha o gün tertibat alarak damla
ra çıkarıp kaçırdılar. 

Alemdar sarayda kanlı hadise· 
lerin cereyan edeceğini evvelden 
tahmin etmişti. 

Bir an evvel saraya koştu. Ka -
pıları kırdırarak içeri girdi. Alem
dar, Mustafayı indirip tekrar sul· 
tan Selimi tahta çıkaracaktı. fa -
kat ilk adımda onun cenazesiyle 
karşılaşınca §aıırdı. Gözleri ya -
tardı: 

- Vah efendim! Ben sizi tek • 
rar tahta çıkarmak iÇin bu kadar 
uzun mesafelerden gelmişken bu 
gözlerim seni şu halde gördü ha!· 
Şimdi şu Enderunu baştan başa 

kılıçtan geçirerek senin intikamını 
alayım ... 

Diye Sultan Selimin cesedinin 
üstüne kapanmıı ağlıyordu. 

Birden aklını batına topladı •. 

-- Ağlamanın zamanı değil, 
Mahmudu bulmalı! Diye aöylendi. 

Sultan Mahmudu dam üzerin • 
den indirdiler. 

- işte efendim, Sultan Mahmut 
efendimiz budur. Ben biat ediyo • 
rum, dedi. 

Alemdar: 

- Padişahım, ben buraya am
canı tahta çıkarmak için geldim • 
Kör olası gözlerim onu şu halde 

~·olu bulma - lllkAye: Geçme - HIUU: Ay
Hlsscdıır: l'aJ·lı, 

44 üncü mektep: 
Hnk, Doğruluk, ıı:ıy - HnkarPt: Kötüı., • 

mek - Haset: f'kemt'ınek, kıskanma - Ha!!· 
ret: Göreceği gelme, ödeınelı: - Ha7.: tat -
Hııum: Eritme - Hedef: Erek• - Ht'der: Bo 

113 ~dermol• - Hlldıye: Anlatmak - Hllfıl: 
i'cnl ay - Htıısedıır: Ortnk. 

48 inci mektep: 

gördü. Yavrusunu iclis ile me§gul 
olacağım. Lakin Sultan Selimi ıu 
hale koyan enderun halkını kılıç
tan geçirmekliğime müsaade bu • 
yur... Diye adeta yalvardı . 

Daha bir saat evvel damdan da· 
ma atlarken ölüm terleri döken 
genç sultan kollarını gerdi. Alem
darın gözlerinin içine bakarak: 

- Pata, dedi, şimdi ıilahlarmı 
çıkar, askerini dağıt .. Seninle gö
rülecek itlerim var •• Hemen hırkai 
saadet dairesine gel .. 

Cevabını verdi. 
Alemdar Sultan Mahmudun bu 

ihtarına itaat etmİ§ eilahlarını çı • 
karmıı ve askerini dağıtmııtı • 

Tahtına çıkan Mahmut, bu fe
dakar ve mert kumandanı sadra· 
zam nasbetti. 

Alemdar sadrazam olduktan 
sonra ülemaya dürüşt muamele 
yapması, bazı kimselerin maa§la
rını kesmesi, konağında bir çok 
cariyeler bulundurması, halk üze· 
rinde fena tesir bırakıyordu. 

Sadrazam, 1223 senesi, Rama • 
zanın Kadir aktamı §eyhiıılam A· 
rif Efendinin konağına giriyordu. 
Divanyolunda bir sürü halkın bi • 
rikmi§ olduğunu gördü. Hiç te • 
reddüt etmeden atını kalabalığın 
içine sürdü. 

Maiyetindekiler de bundan ce -
saret alarak ellerinde ki kırbaç • 
ları kalabalığa savurarak bir kaç 
kişi yaraladılar. 

Halk içten içe kaynamıttı. O 
günden Alemdar Mustafa Pa§a • 
nın kellesini uçurmağa and içtiler. 

" Alemdar gibi bir haydudun 
padişah hal'etmeıi,, softalar, ka • 
badayılar tarafından hazmedile • 
miyordu. 

Sadrazamı konağından çıkar -
mak için sekiz on kiti muhtelif 
8emtlerden 11Y angın var!..,, diye 
bağırmağa baıladılar. Sadrazam 
muhakkak yangına gelecek ve ·bu 
f ıraatta kellesi uçurulacaktı. 

Babıalinin etrafını saran yeni • 
çeriler ve halk Alemdarın çıkmı • 
yacağını anlamıtlardı. Vakit ge • 
çirmeden konağmı sardılar. 

40 - 50 ibin kişi Babıllinin et· 
raf mda toplanmııtı. Rumeli aı • 
keriyle sekbanlar haber alıp gel • 
dikleri vakit kalabalığı görür gör
mez &eı çıkarmadan ııvıftdar . 
Konağın etrafında delik açmak 

için dama çıkanlar da oradan içe
ri girmeğe uğraııyorlardı. 

Alemdar pencereye yaklattı .. 
Kalabalığa doğru bqını uzata • 
rak: 

- İçinizde &Öz anlar bir iki ki· 
şiyi şuraya gönderin, onlara aöy• 
liyecek sözüm var .. 

Diye bağırdı ... 
Bir kaç kişi pencerenin onune 

geldi, onlara da §unları söyledi: 
- Ben en aon çıkacağım, en 

evvel de dairem halkını ocağın 
namusuna tcvdian buradan çrka· 

Hsk: DoJnıluk, Emek - Hakaret: Horla- cağım. Muvafakat ediyor muau -
mn - Ha et: rıslcannın - Hnset: Yanma - ? 
Hıı:ı:: So\'lnme, ho,ıanms - Hıızrm: Sindir -
mr, Eritme, yutnu - Hedef: \'unık - He
der: Yn:ı:ık - llldayet: Hlkftye: l\lıı!!!.I - Hl· 
ırıı: Ay - Hlsed:ır: Ortak. 

Hak: Doğruluk, Emek - Ilaknret: Horl:ı-

nuz ... 
Asiler kabul ettiler. Alemdar 

hepsini çıkardı. Baş kadın, birinci 
hadım ağası ve on sekiz yaıında 

ma - Hnııct: Kı knnma - Hasret: Ynnmn- bir kız Alemdardan ayrılmadı • 
Iln:ı:: FMnme, hoşlanma - JIJmm: Sindirme, lar. Alemdar çıkmaları için ısrar 
F:rltmP, ruhtlll - Hedef: Heder: l'ıı:ı:ık - Hl 1 . 
ı1nyct: Hlktıye: Masııl - Jlll.ll: ... y - Hl!l!ro• ettı: 
dur: Ortak. (Devamı var l 
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Kollej sahasında 
Dün yapılan · Atletizm bayramı 

çok güzel oldu 
Veyalnln bir muvaffakıyeti atlama birinci Tevfik 6,63, AYDi, 

Haydar. irtifa atlama birinci Hay• 
dar 1,80, Cihat, Polyoı. Sırıkla at• 
lama birinci Haydar 3,16, Fethi. 
Gülle atma birinci lbrahim 12,22, 
Petkof, KankelidiL Diık atma bi· 
rinci Frankakiı 33,96, Naili, ibra• 
him. Cirit atma birinci Karakat 
58,22, Nedim, Selim. Bayrak birin
ci ( Çena, F rüzan, Sadık, Nikopu• 
loı takımı.) 110 manialı birinci 
Petkof 16, 1/ 5, Tevfik, Avni. 

Müsabakalar çok heyecanlı 

ve muntazam olmuı, halk hopar • 

Dün lıtanbulun en ıüzel yerle
rinden biri olan Rami salıaamda 
da Fener Y dmaz takmıımn il-

çüncü ıenei devriyesi münasebe • 
tile büyük bir k~·~ı,k.huzu~
da atletizm müsa~f.\ •~ı M\\.· 
bol maçlan yapdmııtır. 

Çukurova şampiyonu 
MERSiN, 2 (A.A.) - Adana 

topçu alayı idman yurdu ile Mer • 
sin idman yurdu arumda Menin
de yapılan son lig maçmda Alay 
idman yurdu 4 - 2 galip gelerek 

.. _ , . Çukurova tam piyonu olmuıtur. • 
Kollejcle y•pllan Atletlzm bayramından bir g6rUnUf 

ki... ye takımı maçı o - 1 kazanımı· Boks teşvik müsabakalan 
Diier taraftan dünkü maç üze

rinde faili denilen ve kendiıine 
aleleluer kıymet verilmiyen ıözle 
ıörülmez kuvvetin de rol oynadı· 
ğmı kabul etmek lazımdır. Eğer 

Sarı - Kırmızılılar birinci devre
deki fınatlan kaçrrmamıı olsa· 
lardı ihtimal maçın veçhesi çok 
deği19bilirdi. 

Kemal Halim Bey maçı iyi ida· 
re etti ve maç umumiyet itibarile 
zevksiz fakat temiz Lir maç oldu. 

Bu itibarla iki takımı da tebrik 
ederiz. 

tır. 

Suleymaniye - Vefa birinci ta· 
kmıları arasındaki maç çok güzel 
olmuttur. iki takım ilk devrede 
mütevazin bir oyun oynamıf, ikin· 
ci devrede de Vefa daha hakim 
oynamasına rağmen sayı yapama· 
mı ıtır. Neticede maç ııf ır ııfıra 
beı-aben bitmiflir. 

ikinci köme takımları araıında 
ki pn.piyona maçında Eyüp -
Beylerbeyi ile kartılatmıt ve kü· 
menin en kuvvetli ve en zaif iki 
takı"nı arasındaki bu maç bera • 
berlikle bitmiıtir. 

Mıntaka Boks teıvik müsaba • 
katarı dün Vefa - Kumkapı 

klübünde yapdmıt ve müaababla· 
ra altısı Vefalı, beti de Betiktatb 
olmak üzere 11 boksör airmiftir_. 

Alman neticeler f'lnlardır: 

Sinek ıiklet: Tanq (Vefa• 
Kumkapı) Horoz ııklet: Ydmu 
(Vefa • Kvmkapı) '(üy siklet: 
Demir (Vefa • Kumkapı) Hafif 

ııldet: Nazar (Vefa· K111•aaı O, 
ta ıiklet: Şaban (8etiktq) Yan 
orta: ErSUD (S.,iktq). 
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Azgın komitecile- ·k k' h } ot! 

-12- Nakleden: fa. 

. . . ti . rı aya arşı azır anıy 
rın yenı cınaye en 

Japon donanması, behemehal Arne" 
Kadınların üçü de tamil idiler, birisile nişanlanmıştı. Bir akşam 

Üstlerinde kırmızı ehram gibi bir nişanlısı eve sevinçle dönmüştü .. 
elbise vardı. Bir ucu omuzlarına Kala Govanın kumlarını temizler
atılmıt olan bu geniş kumaş, iri ken, güzel, beyaz bir safir bulmuş
göğüslerini örtüyordu. Bakır zen- tu. Hemen hemen yuvarlak olan 
ciler, boyunlarında üç dört defa bu taş, bir göz yaşı kadar berrak· 

30 yaşında bir katil rika donanmasına muadil olacak 

dolaşarak garip bir gerdanlık olu- tı. 
yordu. Burunlarının iki kanadın - Bu, demişti, sana düğün he

diyem olacak Dolli !. da birer küçük inci vardı. 

Dördüncü arak kadehini çek -
mit olan T oni gerinip duruyordu. 

- Feci, dedi, feci... Vaktile 
böyle mi eğlenirdik!. Şöyle bak. 
kadın mı bunlar?. Hep hastane· 
lik ... 

Fakat Dolli, bir hafta sonra ça· 
lışmış olduğu çay imalathanesin· 
de, annesi gibi, bir Avrupalı ile 
tanışmıştı, ve nişanlısını unutmuı
tu. 

Lakin nişanlısı onu unutma -

Filhakika bu kadınlar hiçte in- mıştı .. 
sanın iştihasını açacak cinsten Vaktile düğün günü olarak tes
değillerdi. Aptal, yuvarlak göz - bit ettikleri günde, elinde bir pİ§· 
leri muazzam kolları ile kadından tov olduğu halde gelmiş ve: 
ziyade birer ineğe benziyorlardı.. - Beni beklemiyordun değil 
T '? oni başını çevirdi: mı ... 

- ~itsek ne dersin?. Diyerek genç kızı evin direkle-
F a:kat Toni birdenbire değiı • rinden birisine bağlamııtı. Sonra, 

mişti: pi§tovuna barut doldurmuş, kur -
- Dolli geliyor, Dolli !... ıun yerine de düğün hediyesi ola-
Filhakika, Çinli ile beraber, ka- rak vermek istediği elması koy -

pıdan bir genç kız görünmüştü. mut: 
Olduğum yerde, hayretimden ııç· - Vadimi tutuyorum, görüyor-
radım. Bu gelen kız Avrupalı bir sun .• 
kadına benziyordu. Vakıa Toni, Dedikten sonra ateı etınitti ... 
bazı kırmalarınki gibi hafif do • Komşular, genç kızı, yerde, vurul
nuk idi amma, saçları dümdüz idi. muş ibir halde bulmuılardı. Elmas 
Yani ikıvırcrk değildi, ve derin, kurşun kızın bir ciğerine girmitti .. 
parlak, uzun kirpikleri ile öyle gü- Bir doktor bunu çrkarmağa mu • 
zel gözleri vardı ki.. vaff ak olmuştu amma, o zaman -

- Bu da onlardan mı?. dan ıberi, üç dört ayda bir, kız has· 
Fakat Toni dinlemiyordu bile .. talanıyor, kan tükürüyor, yatakla· 

Ayağa kalkmıf, ellerile işaret edi· ra düşüyordu. 
yordu. Sevdiği Avrupalı, batka bir ta· 

Genç ikız TıQnİyi gördü, bize doğ :rafa ba§ını alıp gitmişti. Kızın 

ru geldi. Toni birbirimizi tanıştır- parası da olmadığı için aC:lam akıl
dı ve sordu: h bir tedavi imkanı yoktu. Halbu

- Ne içersin Dolli?. Her za - ki, tedaviye de ihtiyacı vardı. İ§te 
mankinden mi?. bu sebepten, para tedariki için, 

- Evet.. ara sıra buraya geliyor ve ..... 
Kadehlerimizi tokuşturduk. Kız Toni gülerek teklif etti: 

kadehe ancak dudaklarını dokun· - Senin için bir az pahalı ola-
durdu ve yanma bıraktı. cak amma, fena kız değil. Ne der-

T oni ona sokuluyor, ellerini tu· sin?. , 
tuyor, omuzuna vuruyordu. Dolliye baktım: , .. 

- Neden olmasın?. 
... 

(Devamı var) 

cadde ortasında .. 
SOFY A, 2 (Hususi muhabiri • 

mizden) - Son günlerde komite
ciler iti azıttılar. Biribirlerini te • 
ker, teker öteki dünyaya yolıyor • 
lar. Dün Bojinof isminde Mihailof 
taraftarlarından birisi ıokak orta
sında öldürüldü. Vak'a töyle ol • 
du: 

Mihailof taraftarlarından ve 
Solon kardeşleri cemiyetinin reisi 
Bojinof akıam altıda dükkanın • 
dan çıkını§, lvaylah caddesindeki 
evine gitmek üzere yola koyul -
muıtur. Bojinofun elinde yiyecek 
paketleri vardır. Ağır, ağır sokak 
ları geçen Bojinofun tam evine 
100 metre kala üzerine ansızın bir 
adam yaklaf?Jlıf, beynine ve sır -
tına doğru sekiz el ateı etmiıtir • 
Bojinof, kur§unları yeyince bir 
kaç defa sallanmış, başından ıap· 
kası, ve elinden paketleri düşmüş
tür. 

Bojinof on adım kadar koımut 
ilerdeki elektrik direğine tutun -
muı: 

- Ölüyorum, ölüyorum, diye 
bir kaç defa bağırdıktan sonra ye
re yıkıln·::rmi§tir. 

Katil, Hiristobotef meydanına 

doğru kaçmışsa da iki polis tara· 
fından yakalanmıştır. 

Katilin adı, Stoyan Antonof Tis 
koftur. 30 yaıında Serezin Dok • 
lana köyünde doğmuştur. Kendisi 
dahili Makedonya ihtilal teşkila • 
tına mensuptur. Veprotegorofla • 
rın emri üzerine cinayeti yapmıı· 
hr. Katil cürmünü itiraf etmiş • 
tir. 

Mısırda bir baba 

evladını sattı ! 
Kahire, 1 (Hususi) - Mısırda 

şimdiyekadar görülmiyen bir ha -
diıe oldu. Bir baba, çocuğunu sat-
tı: 

- Biliyor musun, tekrar hasta 
oldu~unu öğrenince korktum .... 
Kendi kendime, Dolli olmadan 
burası çekilmiyor diyordum.. ===============! Ali isminde bir adam aylarca iş 

T oni nerede ise sevincinden ağ- B • si zkalmıf, karısı ile çocuğunu ba-
lıyacakt1: Jr oruç kamaz bir hale gelmiştir. Ali bir 

Bana dönmüş: arkadaıına çocuğunu satacağını 
_ Öyle değil mi?. Söylesene, söylemiş ve bu arkadatı çocuğu ıa 

diyordu, daha demin gidelim de- Gandİ büyük tın almak istiyen bir adam bulmuş 
medinı mi?. Eh, madem ki sen gel- tur. Ali ile çocuğu alacak zengin a 
din ".e iyileştin, kalırız. Artık bu OrUCU bozarken•• dam Alinin Bulak mahallesindeki 
sefer tamamen iyileştin değil mi?. evine kadar gelmitler ve Ali eve 

Hindiıtanın mı'llt lı'derı· (Gandı') gı'rerek ı'kı· yaıındakı· çocug~u 1 İçmiyorsun Dolli .. Haydi bir dane nu a -
bu seferki orucunu da tekmilledi • mıt, getirip zengin adama teslim et 

ıç cannn.. O b 
Zavallı kız bana yalvaran bakış- rucunu ozmadan evvel, aon de· mittir. Zengin adam çocuğu kuca· 

larla baktı: rece yorgun olduğu halde kurıun ğnıa aldıktanısonra Aliye dört Mı· 
kalemini eline alarak ıı.u satırları sır lı'rası vemı' ı:: b' arabaya ti 

- Ne kadar iyisiniz Mösyö :r 
1
:r• ır a ı • 

T oni, eksik olmayınız.. yazdı: yarak uzaklatmı§tırA Bir saat sonra 
Toni genç kızın gözlerindeki "Satvetli Napoleon nice planlar Alinin karısı evine dönmüş, çok 

yalvarıtı, renginin solukluğ~nu, i- hazırladı, sonunda kendini Helen sevdiği çocuğunu göremeyince fer 
ri e11erinin tcmaundan !kaçınmak adasında esir buldu. Kudretli yadı koparmıştır. Ali karısını ıus -
için yaptığı gayri ihtiyari hareket· Kayser tahtından indirildi. Insan turmak için çok çalışmışsa da mu-
leri görmüyordu. mütevazi olmalı, Allalu düşünmeli vaffak olamamış, evladını seven 

1 \re ·rades'ne b . v ı· 1 kadın hemen polis karakoluna ko-
- Bi sen Dolli seni gördüğüme ı ı oyun ıgme ı .,, 

ne kadar memnun oldum. Eski ar- Gandinin orucunu bozduğu 11 • ıarak şikayette bulunmuıtur. Ço • 
kadaşız değil mi?. Ha, unutuyor- rada yüz dostu hazır bulunmuş , cuğunu satan baba tevkif edilmit· 

dum .. Baııından geçenlerı· arLada- k d' · 1 b. miıtir. Çocuk geri alınarak anası. 
:r K en ısı parya ara mensup ır ço-

ı::ıma anlat• .. na.. na verilmiıtir. :r _. cuğun sıktığı bir portakalın suyu· 

Genç kı;z ezber bir dersi okuyan nu iç.mittir. 
uslu bir çocuk gibi sakin bir sesle Son yirmi gün zarfında ancak 
anlattı. bir bardak süt ve bir miktar mey • 

On yedi sene avvel doğmuştu.. va ile ya§ıyan Madam Gandi, ko • 
Babası Avrupaİı, annesi tamil idi. casının kurtulmasından sevindiği 
Doğduktan iki ay sonra b~bası için yirmi dört saat devam eden 
Anupaya dönmü§, giderken de bir oruç tutacaktrr. 
beı para bile bırakmamıştı. Dolli Bu orucun paryaları kurtarmak 
tesadüfe ta:bi olarak büyümüştü.... hususunda ne derece müeaair ola -
On dört va$ına gelince yerlilerden cağı belli değildir. 

Mesai konferansı 
Paris, 2 (A.A) - Umumi mesai 

konfederasyonu emekçi kitlelere 
düşman olanların ve her türlü irti
ca erbabının çevirdikleri dolapla -
ra kartı protesto mahiyetinde ol • 
mak üzere 21 Haziranda Pariste 
bir miting yapmağı kararlattırmıt 
tır. 

İngiltere, Amerika, Japonya, 
Fransa ve ltalya devletleri Vaıing
tonda bahri kuvvetleri tahdit eden 
bir muahede imzalamışlar, bu 
muahedeyle bu devletlerden her 
birinin ne kadar harp gemisi inta 
edebileceği tayin ve tahdit olun -
mutlu. Muahede, 1936 senesinde 
infisah edecektir. 

Son günlerde Japonyanın Ame
rika kuvvetlerine müsavi deniz 
kuvvetleri sahibi olmak istemesi ü
zerine bu muahede hatırlandı ve 
ahkamından bahaolundu. 

Fakat Japonlar, noktai nazar -
larmda musırdırlar. Onlara göre 
donanmalarını, Amerika donan -
ması kadar büyütmek lazımdır. 

Çünkü Amerika tarafından Ja
ponyaya bir taarruz vukuu takdi
rinde Amerika donanmasının yüz
de yetmiti bu taarruza ittirak ede-

,. 
cektil'. Japonya donan111~ıı iu:sı, 
rika donanmasına muadıl 0 l'P o· 
Japonya, faik gelir ve ona ıı• ~· 
lur. Onun için Japonya don~rıııel' 
aını, her halde kuvvetlend• 
mecburiyeti vardır. ıiı • 

Japonlar bu maksatlarını dı tJ' 

lcmekte ve ancak bu 111ak•"'. deli 
hakkuk ettirmekle vaziyetler•" dit" 
emin olacaklarını söyleill~-te 
ler. · . • .. jıı 

bır••· 
Londra gazetelerinden tat , 

verdiği malumata göre JapO~·rd' 
muharebe vuku bulduğu tak 

1 
e

lngilterenin Ameıikaya yardııP 
deceğine kanidir. . . bil• 

Londra gazetelerinden bırı""' 
na mukabil, lngilterenin a •(te" 

sulha taraftar olduğunu ve l~~e# 
renin İmparatorluğu selaınet~·fiiJİ 
batka bir tey istihdaf etıne 1 

söylemektedir. 

Istanbula Doğru .. 
- ' 

I sviçreli halı tacirlerinitt 
bedava segahatı . 

.,a~ 
Tribune de Geneve ve Basler Na nıfları arasından seçilen 15 Jcı bl' 

chrichten gazetelerinde şu yazı o- bir grup tetkil edecek olal' ~ 
kunmuştur: seyyahlar mütahaaıs bir reh fJd"! 

lsviçre vatandatlarından müte - idaresi altında bu ayın •0~if1' 
tekkil bir heyet bugün lstanbulu doğru Venedik ve Atina tar "' 
ziyaret maksa~H~ bu güzel tehr §arka müteveccihen harakel e 
müteveEcihen !Jare_ket etmiştir_.. Bu cektir. . ~ 
seyahatin bir hususiyeti vardır ki Seyyahlar, lstanbulda bıt ~ 
o da ittirak edenlerin bu nefia se • gün kalacaklar ve bu ınuht-:~ 
yahati hiç bir masraf ihtiyar et - ıehri bütün teferrüatiyle :ı;İt;ır 
meden yapmalarıdır. Filhakika edeceklerdir Bu suretle t•,.l( a' 
~al~' de Şark h~lıları satan J .. Mo-

1 
ları ticaretinin dünyada .en os_,ıf 

rı Tıcarethanesı geçenlerde gayet him merkezlerinden birinı tal' 
orijinal bir şey düşünmüttür. olacaklardır. tlıf 

Müşterilerini, lsviçrede ne,ri ta- Bu seyahat ayrıca hviçre ~ıJ 
mimine yardım ettiği bu güzel Tür nı Türk halkına bağlıyan d~' re· 
ki:e ve lran halılarının tekniği ile bağlarını sıklatltracaktır. ı.:•Ç,f" 
alakadar etmek maksadile geçen - liler, kendilerini hiç. bir feyıP. ~i" 
lerde bir müsabaka tertip etmiştir. madığı ve teknik kabiJiyetle~,e'~ 

Bu müsabakada ezcümle, şark • gayet iyi bir mahreÇ ol.~~~)&: 17it 
lıların o kadar yüksek bir derecei olan Türkiyeye kar§• bııfU 
mükemmeliyete çıkardıkları el ile sempati hissederler. .,aııı" 
yapılmıı halıların harika engiz bir Diğer taraftan Türkler, k• we' 
nümunesinin düğümlerini hesap et medenisini kabul ettikleri h" "'" 
mek lazımdır. nin demokratik müesse.atııı~er "' 

Mori ticarethanesi halı meraklı· ıı büyük bir hayranlık be•Jer,.,,e~ 
larını bu san'atın esrarına vakıf bu tıviçreliler grupuna •.

11
bir ıe· 

kılmakla iktifa etmiyerek, muhte - misafirperverliklerinin yen• tıti1'' 
şem halılari, o kadar cazip güzel - zahürünü göstermesiyle ba 
liklerini hatırlatan esrarengiz Şar- olacaklardır. . · ~"' 
k 

. • ııJerı ·ıs 
ı zıyaret etmek imkanını vermek Seyyahlarımız dahı re t1erifl1 

suretile, İ§lİrak eden rakiplerden tafa Kemal Pa~a Hazre t ıı- ' 
en değerlilerini mükafatlandırmak gayreti sayesinde yeni haY•.ıı~ ' 
. . . . ·n her., ; 
ıstemı§tır . zanan genç Türkıye~ı c;J1SI 

Şarkı görmek, §ark güneıinin de elde ettiği terakkıyatr ıı 
~uru. i~e "Loti,, lerin, "F arrere,, le- le hayran olacakla~dır. .sete&i1'~ 
rın sıhırkar kalemlerile tasvir et - Tüccar maliyecı ve g arı•''. 
tikleri bu dilnitin yerleri gezmek arasında 

1

belki doıtane °!1ori !~· 
' e .iT• o•· 

ne muhteşem fakat hakikileşmesi betler teesaüs edecek v ertiP e a1' 
güç bir rüya carethanesi tarafından :di b"Jır • 

lsviçre halkının Şarka müteallik len bu seyahat, bu ikt•~ ret ~'\., 
her ıeye kartı alakaaını arttırmak devrinde, müstakbel t;~ıııe•İ 1~,., 
ve bilhassa o kadar beğenilen halı vazenelerimizin d~ıe tıgaffetl' Jı• 
ları bize gönderen Türkiye lehine her taraftan gösterıleI1 İt ol•~ 
f 1 b. d k · · .. · b' dıın elfl'1 ~a . ır prop~gan a yapm~ ıçın mutevazı ır yar arıJJ • 
hıç hır fedakarlıktan çekınmiyen tır. 11datl pıı· 
Mori ticarethanesinin sayesinde Hülasa, İsviçre vata tiJJ 1

1 
., • 

.. ' .. 'l b' heYe ~'-' ,, 
musabakasmı kazanan bahtiyarlar dan muteıekkı . 1~ bir ~or ,Jı ı • 
için bu rüya bir hakikat olmuttur.· bula bu seyahatının e ;,tir. 1" • 

Bunlar, masarifi J. Mori tica • dalı tesirleri olac~··:daııtıfl ~
rethanesinden olarak lstanbula denler yuvalarına. 0 prOPd'~ 
kadar ve en iyi konfor şeraitini man heri birisi bıre; ~çre 17 
haiz güzel bir aeyahat yapacaklar· vasıtası ve Türk -

5 ,ıarO 0 

dır. ğu için birer rabıta un 

Bale şehrinin bütün içtimai ıı • tır. 
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Ereğli Limanı da Yapılınca .. 

Fil y~; .. ·:···E;~ğj'i"····h;tı;··· ne Zonguldak 

İşimize yarıyacak ? Iş;:P~;~~;!~rı 
Z Zonguldak - lş Bankaaının 

h
Onguldakta ahali COŞ~~n tez .. ahürle. Zonguldak kömür madenlerini iş 
U _ J leten "Türkiş,, şirketi 69 No. lı ma 

nun manasını anladıgını gosterdı 1 den ocağında çok düzgün ve ergin 
loN ı işçi kovuşları y~pmağa başlamıt -

QuYiik ~ULDAK, 30 (Hususi) -J kalmıyacak, bilhassa umu.mi ve tır. Bu, amelenın yaşayış yollarını 
tt"tğl· ~ıllet Meclisinde Fi1yos - milli iktısadiyat ve sanayiimizin J,birden bire değiştirecek kadar 
teili ~-tımendifer hattının ve E. mazhar olacağı inkitaf ve tekamü- köklü, sağlam bir yeniliktir. 
tııuıu '~anının infaahna ait ka - lün en asri tekilde tetekkül et- Bu kovuşlar için şimdilik lstan· 
d\lc: a.bulünden dolayı Zongul- mesine ve ilerilemesine sebep ola· bulda yerli fabrikalarımızda ya • 
~h 4 mayıs 933 çar§amba günü, cak ve dolayısile Zonguldak ser - pılma elli karyola getirilmi§tir. Ya 
l~ilive takvimlerde değil hatta vet yığınları cihan piyasalarını a· tak takımları ve çarıafları da yap 
0!ırııy k hatır ve hayallerde bile li.kadar edecektir. tırılmıştır · 
tet,h~I\ büyük ve canlı bir sevinç Bugün nispeten dünya buhra· Bundan başka, ocaktan ve çalış 

Q Ura.tına aahne oldu. nından az çok müteessir olan kö· madan çıkıp yıkandıktan sonra ge 
de 1 ~ansızın kavu§ulan fevkala - .mür havzamızın yarın milli iktı - yinilmek üzere, ayrıca bir kılıkta 
l~le 'd nenin içinde beşuf çehre- sadiyatımızın can damarını tafı· dış elbisesi yaptırılıp itçilere dağı
)~ .~laşatak biribirini kutlula. yacağı muhakkaktır. Zonguldak tılmıştır. 
'Uı \~ll~huriyet hükumetine son- ve ha valisi halkının bu münase- Y akın~a'. bü~ü~ nıaden ocakla • 
ht, e kürler , dualar ya an betle büyük tezahürat yapmağa rımızda ışçılerımızin temiz ve gür 
~tı)~~ıf. halkın, kalplerinin en Pde- yerden göğe kadar hakları vardır. büz, ~~yanıklı v~~lıkl~rmı koru
tıhi rınden taştığı sanki sezilir Çünkü Zonguldak iktısadi varlık mak ıçın bu yenılıklerın örnek tu· 
~lı \>~an kaynaşmayi fakat çok ve kurtuluşumuzun mühim servet tulacağı sevinçle öğrenilmiştir. 
~ ıt i ?na.nalı kaynaşmayi gör- membaı olunca burada iktısadi 
~e. llaana d" 1 l,tı)ord unya ar kadar zevk kurtuluş orduları arasında bulu -
~lUrı u .• Sabahleyin erkenden nanların sevinçlerini tabii görme· Kükürt 

ihtikarı 
~t\ !~hirdeki binalar, sokaklar miz icap eder. 

~tl\il aıa güzel bayraklarımızla 
~tıl\ erek süslenmi§ti. Öğleden 
~~ilde •aat 17 de Halkevi binası ö· 

hya• Rami 

'taı· ~apılan büyük teıekkür 
thl ıınıne b. 1 
~11 İle ın erce halk ve mek-

?'d r •evinerek iştirak ettiler. 
f~t ' v r · 

' 

t• .. a ınıız Halit ve vilayet 
.. ıaı M· 

ı.. ett.. ıtat Akif Beylerin 
'lliı. ...r ve h h "lell:ıad· l eyecanlı nutukları 
} he.ıı 1 

a kıılarla dinlendi. Da· 
'it t 2ev t t k k" b ~ lltılund a coş un ıta eler· 
t ... •ene . ular. Bu nutuklar, hep 
~~o, ınıaatına baılanacak olan 
H' - Er 'T · f..teğlj e~ ı demıryollarını 

t lek . lırnanını ve bunların t'' et ıkt ~ lltce... ısat hayatında husule 
~ 't.ıtet~~ . emsalsiz inkiıafları ve 
): ~B•te~~kılaı>çı hükUmetimi
\ ek 1f olduğu faydalı ve 
•ıı lkıt\ ~aye!eri ihtiva ediyordu. 
~ l eclıı v h""kA 11.ıi e u umete ıon· 
& rtl Ve •. k 

lıı \l ttı şu ranları yollandı. 
d.~~ b~ıt·asime lirnanımızda bu-
~ 1 um ~ fe.bt'k unı sef ain ve kara-
?'h ı ala . 1 h ~ er ~ r, ıma at aneler hep 
~~ iıtn. fer dakika düdük ça· 
t~lkj ak ettiler. Ayrıca li· 
t c d aemiı l ' 
q'~ orıan er a ay aancakla-
bıld lıllda rttı~~~· Bütün vilayet mül 
~ %?\t d Uyük tezahürat ya-

tı ~ a ha.b 1 tL.._ ~§&.eh" er a dık. Hiç yok-
"Q r.•· glllıız b 'k d' b ~~ k tııl!ttU b u ı tısa ı ay· 

li ~ttuı~ ana gene milli istiklal 
.,. 'flar § savaılarımızın sevinr-
~ ın1 h ·7 

~~ t te~li h atırlattı. 
ıı. .. _ re~li l' a.v~ası derniryollarınm 

, ·~a •rttanı . h •ı iç· nın ınşaatına baş-
~l !e.tti"· ın !tıeclisin h .. k. t 
'ti aı •a.I·h· u ume e 
•t ı'-tı Zon al 1Yetin isabetli ka -
ı llltt· iu dak ·ı· ı~.ı. a. b·· .. vı ayeti halkım 
t "'tttı· utun T·· k' ııı •ttir G ur ıyeyi çok se-
~ t'ttttukı . azim izin b.. .. k t • 

1 eib· llrında he uyu a 
~ ı iatikl· . Yan buyurduk
\, ·~ttd · alı nı·ı1· · · 
• ~ı a ıatikia.ı· . ı ımız aynı 
~!· 'na.takt 1 ıktısadınıızla ta· 
t' h,\>~~ ır. Zonguldak - E
llıerk .ını hiribirine v h··k" 
~·· ezt'lll" e u u· 
t ıthirtt h ıze baılayacak olan 
Ilı d attın k 

ıt \> ' enleri . ' ç.o zengin kö-
~l e eh mıze en b" .. k k 
ıı~ " ektl'rtmiyeti ve u:~ hı:-
\\. "C> u recegıne ıç 
··11 r. B h 't l'apı)d L u at ve Ereğli 
~"1· 1~an ) ı!\ ed'l sonra bunlar· 
'1tııı ltı1 ~cek geniı istifade

a alline münhasır 

Dolu 
Manisa, 2 - Manisanın §arkın 

da şehire pek az mesafede Kara -
pınar ve Kırtrk mevkilerine, şarkı 
timaliden gelen ıiddetli ıağnaklar 
la, on dakika devam eden dolu düş 
müştür. Dolunun dxştüğü 400 dö· 
nümlük ıahada tahribat yapmıthr. 
Bu tahribat yüzde 1 O kadar tah -
min olunmaktadır. Dolu bilhassa 
Kemerli Rıza Beyle kasap Haydar 
ağanın bağlarında hasarat yap • 
mıttır. 

Salihli civarına da dolu yağmıt 
ve bağlarda hasarat yapmıştır. 

•• 
Uç köylü 
Bir kızı tarladan 
zorla kaçırdılar 

Bir gün evvel Balıkesirde Y akup 
köyünde bir kız kaçırma vak'ası ol 
muş, Ali kızı Hatice Mısır tarlasın 
da çalııırken zorla kaçırılmıştır. 

Kızı kaçıranlar üç kişidir. Ya • 
kup köyünden topal Ramazan oğ· 
lu Ali, Arap Niyazi ve Ali oğlu Ra 
mazan isminde olan bu üç kişi vak 
adan bir kaç saat sonra jandarma 
tarafından yakalanmıştır. Hakla
rında tahkikat yapılmaktadır. 

Mahkemeye verilenler 
lzmirde bazı l<imseler kükürt 

ihtikarı ile maznun olarak müddei 
umumiliğe, oradan da Sulh ceza 
mahkemesine verilmişlerdir. Bun· 
lar tüccardan Kadı oğlu Ahmet ve 
Berber zade Ali beylerle M. Jiro, 
M. Soları, M. Alyoti ve M. Lafon
dar .. 

Maznunlar 1913 numaralı kanu· 
na tevfikan muhakeme edilecekler 
dir. Cürüm maddesi hükunıetçe it
tihaz edilen tedbirleri istisnıar ve 
eıyamn cari toptan ve perakende 
fiatlarına zam yapmaktır. Mahku
miyet 1 aydan 1 seneye kadar ha • 
pis ve 10,000 liraya kadar para ce 
zasıdır. Bu gibi muhakemeler mus 
tacelen ve tercihan rüiyet edilir, a· 
zami bir ay içinde inta&. edilnıiş o -
lur. 

İhtikar komisyonunun istinat et· 
tiği mesnetlerden biri; Zifjlat Ban· 
kasının mübayaa ettiği 4Ô bin tor 
banın 325 kuruşa satılnıasından 
sonra kükürte torba başına 95-100 
kuruş zam yapılmış olmasıdır. Bu 
meyanda Manisa Ziraat Bankası 

da 370 kuruştan kükürt tedariki 
mecburiyetine düşmüştür. Yani o 
da tröstün darbesini yiyenler nıe • 
yanındadır. 

Malum olduğu veçhile kükürt, 
Edirnede sebze ve meyva kontenjana tabidir. Bu müessese -

fiyatları ler, diğerlerinden evvel davrana • 
Edirne Postası yazıyor: Bu se· rak,serhestçe ithaline müsaade e -

ne havların ekseriyetle kapalı ve dilen 130 bin torba ithalat hakkı • 
yağışlı gidişi yaz sebze ve meyva nı kendi uhdelerine almışlardır. Bu 
mahsulünün geç idrakine sebep ol suretle adeta bir nevi ithalat inhisa 
mu~tur. Sebze fiatları bir çokları· rı teşekkül etmiftir. Netekim Zira
mn turfanda olmasına rağmen çok at Bankası bile fiatları yüksek gö • 
düşüktür. Mesela turfanda olarak 1 rcrek aynca bir ithal müsaadesi çı 
pazara getirilen baklanın 3, hezel· kartmak istemiş, fakat geç kalın • 
yenin 15 kuruştur. Kiraz çıkalı bir mak endişesiyle sarfı na:ıar etmiı
hafta kadar olmu9tur. Geçenlerde tir. 
yağan dolu kirazlara zarar verdi- Ziraat Bankası bu 40 bin torba
ğinden mahıul azdır. Halen kira· yı mübayaa ederken derhal İtalya 
zm okka11 20-25 kuruştur. ve s~ir piyasalarla temasa geçmi§, 

Meyva ve zebze müstahsilleri fi 235 kuruşun bile epeyce fazla ol -
at dütüklüğündeki sebeplerinden duğunu farketmiştir, fakat ihtiyaç 
birini konserva fabrikasının kapa ve zaruret yüzünden bile bile kü • 
lı bulunmasında armaktadır. kürtü bir parça pahalıya almak 

Türk amelesi ve Türk 
tekniği iş başında 

Sarıkışla Milli mensucat fabrikası 
senede 300 bin okka işliyor 

Jş Bankasının ihya ettiği, tas • ı nin emeği Türk tekniği ile elele 
fiye edildikten sonra eline ahpta vermiştir; yılda 300,000 okkayı 

mükemmel bir hale koyduğu mü· bulan Türk İptidai maddesi işle -
esseselerden biri de Sarıkışladaki nıyor. 

Milli Mensucat şirketi fabrikası· Ankaranın yapağı ve tiftiği it· 
dır. 1926 da on tezgahtan ibaret lemek için böyle bir müeaaeaenin 
olarak kurulan ve günde 100 - yaşaması piyasa ve bilhaua. köylü 
150 metre iymal kabiliyetine an· ler için çok karlı, çok isabetli bir 
cak malik olan bu fabrika, bütün 
müzaheretlere rağmen sermaye 
ve teknik zaafı yüzünden i§ini yü· 
rütememişti. lş Bankası, tasfiye 
edilen bu müesseseyi satın aldı. 

Yeni teknikle, modern makineler· 
le cihazlandırdı. İ§ yapma kabi -
liyetini 7 misline çıkardı. Bir ta -
raftan piyasaya verilmek üzere 
en güzel, desenleri orijinal, ince 
ve itinalı kumaşlar hazırlarken 
bir taraftan beylik müesseseler ta· 
rafından kullanılacak kuma§ları 

da hazırladı. 
Fabrika yüz elli Türk amelesi· 

fırsat olmuştur. Fabrika, herhanei 
bir garp fabrikasından hiç bir ıu· 
retle geri kalmıyacak derecede mo 
derndir. lx:inin her türlü ihtiyacı• 

m ve menfaatini göz önünde tut • 
maktadır. Karı işçilerinin yardım 

sandığına yatırılan bir bakkalı var 

dır. Fabrikanın radyosu, buz ma • 
kinesi gene işçiler için çalıtmakta• 

dır. Tenis sahası, futbol yeri, düı· 
leri, gardropları, parkı, İtÇilerin 

istirahatlerini ve eğlencelerini her 
gün için karşılamaya hazır dur· 
maktadır. 

Bartın da iki cinayet 
Bir köylü beş kişi tarafından tabanca 

ile öldürüldü, diğeri de kama ile •• 
Geçen hafta içinde Bartın için

de iki cinayet olmuş, iki köylü öl
dürülmüştür. 

Birinci vak'a: 

Mayısın 23 üncü salı günü, Ku· 
rucaşile nahiyesinin Dizler köyün· 
den Hasan Çavuş oğlu Hüseyin, 
köye bir buçuk saat uzaklıktaki 
Gölderesi mevkiinde, kafa tasın -
dan giren bir tabanca kurşunu ile 
öldürülmüş olarak bulunmuştur. 

Hadise perşembe günü haber a
lınarak, cuma günü müstantik T ev 

fik Bey hükumet tabibi vekili Fu
at Beyle birlikte vak'amn olduğu 
köye gitmiJtir. Tahkikat neticesin 
de anlaşıldığına göre, maktul Hü· 

seyin, o gün hayvanlarını otlat • 
mak üzere Gölderesi mevkiine git
miş, aralarında husumet bulunan 
ayni köyden Mehmet, Hüseyin, 
Ahmet, Ali ve Hasan isimli be! 
kişi tarafından tabanca ile öldü • 
rülmüıtür. 

na getirilmiş ve tevkifhaneye sevk 
olunmuşlardır. 

lkinci vak'a: 
Mayısın 27 inci cuma günü de 

Kaman köyünde diğer bir cinayet 
olduğu haber verilmiştir. 

Müddei umumi muavini Saim 
Bey -hükumet tabibinin Kurucati • 
leden dönmemiş olması dolay11ile
opertaör Dr. Avni Beyi birlikte a• 
larak vak'a mahalline gitmiı, tah· 
kikatı yapnıı§tır. 

Köy civarında ölü olarak bulu
nan Hacı oğlu Hüseynin, ayni köy, 
den Davut isminde birisi tarafın • 
dan kama ile öldürüldüğü meyda· 
na çıkarılmıştır. Anlaşıldığına eö
re; maktul Hüseyin, oğlu ile bir
likte hayvanlarını otlatmakta iken 
maznun Davudun tecavüzüne ma• 
ruz kalmış, Davut kamasiyle Hü -
seyni sağ tarafından ve akciğeri 
üstünden yaralayıp öldünnü9tür. 

Katil yakalanarak Bartına geti • 
rilmiş ve tevkifhaneye sevkolun • 

Maznunlar yakalanarak Barlı - muştur. 

Gökçen Efeye abide yapılması 
Kahratlı Gökçen Hüseyin Efe. 

milli inkılap tarihimizde özlü sa -
vaşları, mertçe hareketlerile tanın· 
mış bir milliyetperverdir. 

Milli mücadele esnasında, kula
ğını Ankaradan gelen seslere vere 
rck, kahir dü~an kuvetleril çar • 
pışan Hüseyin Efe, muhitinde 
"Gökçen Ef.,, ismile tanınmıştır. 

Gökçen Efenin yaptığı savaşlar
da, ulaşmak istediği gaye Türk top 
raklarımn kurtulması idi. O, Ana
dolu topraklarını kurtarmak endi-

şesil dağlara çıktığı zaman, hima • 
yesinde bulundurduğu adamların 

hepsini beraber almıştı. 

Senelerce düşman kuvvetlerile 
aslanca çarpışan efenin Tirede bir 
abidesi yapılacaktır. Abidenin Ti· 

renin Güme dağında yapılması ka· 
rarlaştırılmıştır. Bu abidenin yapıl 
ması için köylüler tarafından para 
toplanacaktır. 

Gökçen Efe, İstiklal mücahede· 
leri esnasında, bugün İktisat Veki 
li bulunan Celal Beyle teşriki me • 
sai etmiştir. İ5u sebepledir ki, Ce • 

mecburiyetine düşmüttür. Bir iki lal Bey Gökçen Efenin kızını An· 
gün sonra da fiat torba başına 100 ı karada himayesine alarak tahsil et 
kuruş d<\hl\ fırlanııştır. tirmektedir • 
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Bir kadın baba ile oğul Ezinede Umran 
Hasat - Panayırda küçük bir gezinti 
. EZlNE, 29 (Husu!.i) - Tan· 

zim ve lastik edilen Belde harita· 
sıa.~göre inşaat yapılmaktadır, ilk 
eroalı tamir işi hükumet konağın· 
da yapildı. lhmal edilmiş ve pek 
f tn:ı bir halde bulunan hükumet 
dairesinin iç ve dışında esaslı la· 
m:.":'a'i: yapıldı, az para ile bu bine 
h:.tr.abiyetten kurtuldu, evkafın ma 
h o'lan bu binanın hüluimetçe sa • 
tın alınması çok şayanı temenni • 
c1it. Kazanın' şerefine uygun ve 
Cümhuriyet dairelerine yaraşacak 
bir hale giren binayı bu hale ko · 
yan kaza kaymakamı Cavit Beyin 
yılmaz azmıdır. 

Hasat: 
Hasat yakla~ıyor, son yağan sağ 

ndldı yağmur~ar bilhasııa arpalar 
yüzde 5 derecesinde zarar yapmış 
tır. Kavun luırpuz tarlalarının yeni 
den ekilmesine lüzum hasıl olmuş· 
tUl'?. Arpa hasadına bu haftalar 
zaf'fmda başlanacaktır, ilkbahar 
havalarının soğuk geçmesinden he 
nüz meyvalarrn öncüsü olan kiraz 
bile çıkmamıştır. 

Panayır: 

Bugünün en canlı havadisi Ay· 
vacık panayırıdır; Ayvacık kasa -
basına bir kilometre mesafede(Ge 
me Dere) mevkiine kurulan ve her 
sene 26 mayısta açılan beş gün sü 
ten panayıra bu yıl rağbet fazla? 
Billtaaa hayvan alım satımı çok 
olan panayırın iktısadi faydalan· 
nı burada bir az münakaşa etme· 
ği lüzumlu görl.iyorum. 

Bu panayır; bugünkü ticari dü· 
§ÜllÜ§e göre pekte faydalı olmayan 
umumi bir satış meşheridir, mü • 
nakalatın •bugünkü halden çok u • 
zak ve geri olduğu devirlerde mem 
lek~tin dört bucağından çıkan ta· 
cirl~r, senenin müsait günleri pa· 
nayır gezmek suretile hem memle· 
ketlerinin metaini sürmek hem de 
ti&.retlerini temin ederlermiş, bu 
sayede kasabaya uzak köylüler 
kendilerine lazım olan bir senelik 
eıyayı tedarik ederler ve malları • 
m atarlarmış, fakat 933 yılında 
bu telakkiden çok uzak bir ticaret 
görüşü vardır; trenler ve otomo • 
billerle mükemmel şoseler mesafe 
mefhumunu ortadan kaldırmıştır, 
~leketin uzak yeri yoktur, Sı
vn k'öylüsünün buğdayım Polatlı 
pazarında, İzmit köylüsünün mey 
varını Yalovada sattığı bugünde 
pa.ıiayırlara gelen mallar dükanlar 
da kalmıı ve yahut panayır için 
tedarik edilmiı her vakit tedarik 
edilebilen eşyalardan ibaret kal • 
mııtır. Panayırda gördüğünüz bir 
kumaıı her hangi bir malı daha 
d6:ı Ezinede bir dükanda, latan • 
bulda Mahmutpaşada görmediği
nize sizi kim temin edebilir. 

K"ôylü panayıra getirdiği hayva 
nını artık geri götürmez, yegane 
ümidi panayırda malının para e • 
deteğ; 6lan bu zavallı adam ucuz 
pahal'! tutturabildiğine hayvanını 
ıatarJ bu s~tıı keyfiyeti her zaman 
f a~a ve satışa hazırlanan mallara 
tat~ik olunmaz, düğün e,yası için 
çift ökü2ünü satan panayıra gelen 
salaf tiyatrolarının çıplak bacaklı 
Artistlerini görmek ıözde keyif et 
mek için beygirini değerinden çok 
afağıya veren bir çok adamlarda 
vardır. 

da en çok yer kaplayan kahveler yerleri geziyorlar, bunun iç.in her 
ve ahçı dükanlarıdır, binlerce ki§i· matineye iştirak eden aeyircilerin 
nin açıkta yemek satan ahç.ılardan sayısı onu geçmiyor. Geceleri ti· 
yemek yimek, öteden beriden pa • yatro programları daha zengin .... 
nayır için tedarik edilen podralı Gündüz bağırmaktan ıeıleri kısıl· 
yosmaların [l'ı·amofon çaldıkları mış kadınların her §arkıyı kendi 
kahvelerde keyif çatmak panayı • keyiflerine göre uydurup öyle söy 
rın en mühim zevkidir. Buraya gez leyişleri var ki.. Zaten kuru ek· 
mek için gelen hiç bir şey satma • meği bile güç bulan bu biçare ka· 
dan yalnız üsle bir:caç lira para dınlann, zayif ve kansız erkekle· 
harcadıktan sonra giden halk, ge· rin halini görüp düşündükten son· 
!enlerin yarısını teşkil eder. ra artık insanın eğ?enmeğe ve gül-

İstcrseniz panayırı biraz geze • meğe hali kalmıyor ki .. 
iim: Otomobiliniz Ayvacık kasa • Bu gezginci ve tuluatçı tiyatro· 
hasına girmeden küçük kuyu yolu cularm içlerinde sınıflarına yarar 
na döner ve çok güze) bir çamhlık ganatkarları ayırıp onları istifade 
yanından panayır yoluna sapar, yo edebilecek ve hiç olmazsa bu da· 
\un iki tarafında fenerler asılı , bun imi sefaletten kurtaracak bir te;t
lar yalnız panayırda gece münaka ki lata bağlamak çok faydalı ola

' esi içindir. Otomobiliniz tarlala · caktır. 
rın arasından biraz ilerler, daha Bu yıl panayırda dışardan ge • 
nza!<lardan panayırın gürültüsünü len satıcı yok gibi.. Bütün satı • 
duymağa başlarsınız, itte korula • cılar hep vilayet içinden. Tuba· 
rın içinde satılığa gelen yüzlerce fiyeci ve sarrafların önünde birik
her cins hayvan. Artık otomobille mi~ kadın kütleleri alış veritten 
aeriye gidemezsiniz, atağıya ine • ziyade fiat sormakla ve etrafı sey
rek ve bir tahta köprüden geç.tik • retmekle mcşğul... En adi bir bas· 
ten sonra panayır yerine girelim. mayı bile bir kaç saat gezmeden 
Bir çeşme, önünde bir kahve .. iler· ve on beş yirmi yerde fiat sorup 
Jiyelim, panayır yerine muvazi üç öğrenmeden hiç bir kadın bir §ey 
-;ıra çardaktan müteşekkil, bu yap almıyor. 
macık yolların genişliği 10 uzun • İpekli yerli kumaşlar çorap ve 
Juğu 100 metre kadar, on ıol taraf oyuncak çok satılmaktadır. Ayak 
ta hayvan pazarı, yi!zlerce hay • kabı ve terlik çok ve ucuz, (30) 
van, kofturulan atlar, gezdirilen kuruşa verilen terliklerin yalnız 
:nğırlar, bir yığın satıcı bir kaç alı liraya kadar ayak kabı satılıyor .. 
~ı, fakat efendim. Bu alıcılardaki ustalığına bile bu para az ... Bir 
nazabakın suratlarından düten Bu satışların kar neresinde oldu • 
hin parça olacak .. Burada bilhassa ğu anlaşılamıyor. 

htanbuldan gelen Celeplerin ve Baht oyunu oynatanların iti her 
eanbazların bir kurnazlığı varmış kesten iyi galiba.. Yüzleri ç<>k 
ilk günü satın aldıkları hayvanla· gölüyor .. Oyun oynayanların en 
::-a fzala fiyat verirlermiş, köylü kalabalık müşteri tophyanlardır ... 
köyüne döndümü, en canlı Bir ç<>kları ellerindeki paraları 
reklam vasıtası, haydi herkes hay· tahtanın üzerine istedikleri renk 
,·anını pahalıca satabilmek ıçm üzerine koyuyorlar, bilye dönü • 
panayıra, fakat ikinci, üçüncü fi. yor, nerede durursa o renge ko • 
;ı.t düşümüştür. Kim bilir, nere • yan diğer renge koyanları toplu· 
den gelimiş, telsiz telgraf piyasayı yor.. Tabii neticede hep oynatan 
:aramıştır. Köylü artık getirdiği karlı.. Tahtanın yerleştirilişi pek 
malını geçer fiata satar, bir çar· mahirane olsa gerek ki kuruşu 
dak üatünde bir kırmızı bayrak... koyanlar kazanıyor, çeyrek koyan 
Bu jandarma karakoludur. Bu ci· lar kaybediyor. 
varda kazanın sevimli kaymaka • Macuncular, niyetçiler, şarkı ile 
mı Hikmet ve değerli jandarma buzlu şerbet satanlar, seyyar ye • 
kumandanı Şükrü Beyleri, memur mitçiler hero tarafı doldurmuş. 
Jarı gösterebiliriz. Bir çardağın önünde davul, zur 
Baytar Zahit Bey çok meşğul na, önünde kocaman bir tablo bir 
ve herkese meram nnlatmağa çalı· buğa, sırtında gene kendi cüssesi· 
şıyor onunla ancak ayakta bir ne yakın bir et parçası, bu parça· 
kaç dakika konuşabilirsiniz. Göz· nın üzernide üç ayak var.. lçeri
Jerinden benliği, zihninden müte- ye girince birden inkisarı hayale 
madiyen e"inde bıraktığı arı ve uğrayorsunuz. Tablodaki i~ğin 
tavukları düşünüyor. dörtte biri büyüklüğünde bir da· 

Hayvan satımı var, fakat fiat - na sırtında ufak bir et parçası, Ü· 

Jar çok dü§ük, dokuz liraya kadar zerinde üç ufak ayak .. Dana doğ
ınğır, on liraya taylı kısrak satıh· duğu zaman bu etin çok ufak ol· 
yor. Hayvanatı fersiye alıcısı sı- duğunu ve gitikçe büyüdüğünü 
ğıra nisbetle çok. Yolumuza de· söyliyen mal sahibi her halde bu 
vam edelim. l~te orta çardaklar Dananın otuz sene sonra - yıaşar 
raddesi, hep kahveleri ve aşçıları, İse - geleceği biçimi tabloya yap. 
pudralı, allı morlu giyinmit yos· tırmış.. iki ıene evvel dört yüz li
malar gramofonları. mütemadi - raya aldığı bu danaya (1600) lira 
yen çalmaktalar. Her tarafta bir veriyorlarmış. Hayvanın amudi 
lıay huy var. Bir çadırın öni.inde fikarisine yapı§tk olan ve devranı· 
.vüksek yere çı cmış tiyatronun ko· nı oradan temin eden bu et parça· 
.ıniği ve hokkabazı ve bir kaç bal- sının tabii hareketi seyircileri çok 
dm çıplak kadın. Kim bilir ka· meşgul ediyor. Bu galat hilkat 
çıncı matineleri için müşteri çağı- sayesindeemsalinin hiç mazhar o
rılorlar. Dışarda bu reklamı her· lamıyacağı bir itibarla yaşıyan bu 
kes seyrediyor, tiyatroların biri dana her halde vaziyetinden çok 
çardakta, diğer biri değirmende. memnun ki seyircilerine iltifatla 
Değirmen tatlarının üstü sahne • bakıyor. 

Zaten bir kilometre murabbaın· 
da bir aahada müteaddit çardaklar 
dan teıe~:kül eden ve birde bir sa· 
çak altında bir kaç dükandan iba
ret olan bütün panayır meydanın 

dir. lçerlerinde bir kaç tahta sı· Bakırcılar, babuçcular hep mü§ 
ra var, Dışarıda içerdekinden u- teri çağırmakta .. 
-zun süren reklamı parasız seyre· Gezici guruplar, bilha11a ıüs)ü 
den halk İçeriye girmiyorlar ve di· . hanımlar öğleden sonra çoğalıyor. 
ğer reklam vaktine kadar batka 1 Burası, bir aa.tıt panayırından bir 

arasını açtı 

Zozo aşıkının 
lira 

babasından 
istiyor ! 

beş bin 

----- · di,i~ 
Haştaralı Birinci Sayıfadu 1 lunmuştur. Fakat M. Stef•n' rıı1 

la beraber yazıhanesinde çalıı· bu tehdide de ehemmiyet "eııı• 
mışken Zozo ile tanıştıktan soma mi~, oğluna ihtarlarda buluıt 
yaşayıf tarzı değişmiş, · işine hiç la iktifa et.mittir. ..1rıııd 
uğramamağa ba,lamıştır. Zozo· Zozo Dalmas bu te§ebb\Jıısı ,ı 
nun para taleplerini karşılamağa muvaffak olamayınca aşık di'ı' 
mecbur olan delikanlı tabii sık kıştırmağa başlamış, }:e~~ 
sık babasından para istemeğe mec- 1 pencerelerden atmağa k~l V 
bur kalmış, babası M. Stefanidis sinir buhranlan geçinniştır· .1 
vaziyeti anlayınca oğluna mah· yet bu ~ekle girince M. saıı 
dut miktarda bir paradan başka fanidis kadından ayrılınıt~ 
bir şey vermemiştir. Zozo bu ayrılmadan 50 

F k b b · ld · · · d Akr" a at, a asının zengın o u· tınaya gıtmış, ora a f 
ğunu bildiği için, ileride daha gazetesine fı§ıkından gayet 
fazla para almak ümidile, Zozo bir sekilde bahsetmiş, bir • e 
aşıkım terketmemiştir. Bu sıra· det sonra tekrar lstanbula i 
laı-da M. Bazil Stefanidis zengin nihayet geçen hafta per~ 
evladı olmak münasebetile lemin günü memleketine dönxnütl~ ' 
ettiği kredi ve babasından almak. Aile isminin Zozonull f 
ta olduğu para ile sevgilisine Bur· sık sık karıştırılma&ı M. Stedir· 
sa sokağında bir apartrman tut· si çok müteessir etmekte 
muştur. yüzden, eroin kaı;akç.ılığı ııı · 

Cie~imsizlik sine ismi karıştırılmış, zoı~Jı 
Kendisi ayrı bir yerde otur· kından aldığı para dolaY"

1 

makta, ve her gün Zozoyu ziyare· tanbul gazetelerine oğlund~• 
te gelmektedir. Lakin bir müddet setmiş. Atinada da AkroP oi 
sonra apartıman sahibi Zo2onun zetesinde Zozo ağzındJJI 
pek çok ziyaretçileri olduğunu ve aleyhinde fena yazılar ~

1 

aparbmanda gürültüden geçilme· tır.- Nihayet genç Stefanıd, 
diğini ileriye sürerek onları çıkar· Zozo yüzünden işten •0 ,il 
mıştır. tur. Bütün bu sebepler M. ~ 

lki sevgili araıındaki geçimsiz· disi oğlunun eskisi gibi 
lik bu suretle hat ııöstermi,tir. Bu zam bir yaşayışa girmesini~/ t<1 
1ıeçimıizliği M. Baz il Stef anidisin için şiddetli hareketlere . /. 
Zozonun bitip tükenmek bilmez mi§, Ru.mca gazetelere b~lc~ tl 

para taleplerini karıılayamaması tup göndererek oğlunu e"l' i 
bir kat daha çoğaltmı§tır. Sevgili· reddettiğini ve mirasındıil' 
ler bu ııralarda imam sokağında rum etmek için resmi te~eb 
bir apartımana taşınmıılardır. giriıeceğini bildirmiştir. 

M. Bazil Stefanidisi çok ya· GenCj ne diyor 1 b' 
kından tanıyanların söylediklerine M. Baz il Stef anidis ite 
göre Zozo hu aralık itıkının ha· nm bu hareketinden çok ~: 
basına gitmit ve oğliyle beraber sirdir. M. Stefanidis diyo~ 
yaşamağa razı olması yüzünden _ Babamın verdiği kVd' 
kendisinin maddi fedakarlığa kat· hem müteessir etti, heı1' 
)andığını, bu yüzden paraca bazı rette bıraktı. Buna hala it" 
zararları olduğunu ileri sürmüş, istemiyorum. Babamın h• 
kaybettiği on bin liraya mukabil ancak bir asabiyet anınd• 
kendisine beş bin lira verilmesini .miş bir karara atfediyorıııı'~, 
bildirmiıtir. Hakikaten son zaınanl• -

M. Stef anidis bu garip talebi yatım biraz gayri munt•1:, 

reddedince Zozo işıkını alıp Ati • Maziye teessüf ediyoru111 ,~ 

.~.~~:!!~:.~=~=.~! ....... ~.:~.~!,,~~~.: .. ~~~.. bamın yaşımı ve kenditİ11e1,.~ 
ııezme yerini andırıyor. itaatta bulunmağa sebep 

0
" lı' 

.kl . . 'b ıar' ... Panayır, 31 mayıs akşamı kapa· ı erı nazarı ıtı ara a jW 

k kımda müsamaha gösterece naca .. 
Umumi görütle panayırda her mit ediyorum. d 1" 

kes malını satmağa ve ona muka· Bana ilk taşı hayatın ' ~I 
bil, öte beri almağa çalışıyor. A· yüzünden manasızh~·"j:İ 11~ 
lım ıatım çok yükıek denemezse lıklar yapma.mı§ ola~ ır r.4· JT 

de bugüne göre şayanı memnuni· Aileyi tanıyanlar, U 
yet derecededir. Stefanidisin hatasın~ .te~:ıı r 
Rağbet kazanan bu panayırda liği, gençliği ve kendısın ı,eP 

daha iyi ve etraflı surette azami tecrübeli bir kadının ıe eıt 
istifade temin etmek için Milli lk- duğunu söylemekte ve ~lli&J : 
tııat ve Tasarruf cemiyetinin na· af talebinde de bulurı .ıı . 1 

d ... ,,,. 
zarı dikkatini celbederiz. Pana • affolunması lizımgel ıg ;dif ı 
yırda güzel tertip edilmit yerli sürmektedirler; M. s~~:~r JI . 
malı sergisinin açımı için daha e· dinde bu yolda teşeb ıı 
ıaslı çalı§mak ve bu iti vaktinden pılmııtır. ~· 
evvel alakadarlar iyi reklamlarla 5()0 1 

duyurmak, broşürler neşrederek Bir Darülfünunu0 •• ~ 1 
panayırı asra uygun ıekilde daha yıl dönüJ11ll tf~ ıa 1 

faydalı yapmak ve her cepheden \ , - f'ıJ' 1 u- ~ 
Puatye. 2 ( A.,.,. ., .. c;i.İ i 1 1ı memlekete iyi ve semereli bir sa· .. 1f .. b ,u .. zoll tıı' ru unununun eş ) 

tıı metberi haline koymak lazım· · ··k ,,e tif• 
nümü hl.illin gün biıY0d.1~if ~ı 

dır. l . . t 'it e ı na ı meraiımı•! es cıeıı 
Panayıra aiden yolların yapı • · et e "'" • Bu meı·a~im~! rıyas f'&J'n 

mını, bilhaua yiyecek, içecek fey- talim ve terbiye naz~rJ .
1 
,.ıfoıı' 

lerin açıkta sattırılmamasını temin b rıc o rülfünı.ınunun on eşı do' 
panayır meydanının iyi tanzimi p a iıJ 

dinci Charlcs ile ap ıd"' · 
ve idaresi itlerini çalııkan kaza Eugene tarafından kuf1l i~~il' 
kaymakamı Hikmet Beyden bek· d g~ rihten bugüne ka ar 
leriz.. haları n bir tarihçeıirıİ Y' 

C. H, 



liilaye MEŞGUL 
Yazan 

Mediha 
Münir 

]ı}7 A p UR G_~ -,- _f _o_e_v_ı_e_t __ o_e_m_1_r_y_o_ı_ıa_r_ı_ı_ıA_n_ıa_r_• _I --
~~et Beyin yalnızlık ve be -ı Genç dul hanımın numarasını a- Sadıkzade Aslan kaptan 
bir .. ~ına tak demi§tİ. Fakat radı .. Ahizeyi kulağına götürdü.. BARTll'f POSTASI 

1 '~lu de evlenmek istemiyor • Telefonda (meşguldür) ıesini 
~lı ~~Vaki elinin altında kur yap· duydu. Ahizeyi yerine bıraktı .... 
ılı l'\izel, genç bir dul vardı, var· Sevinmişti.. Bir kaç dakika kazan· 
~ ~ına, bu genç dul da ültima - mıt oluyordu ... 

" •ermi•f d ·· 1 · · 1>iiıı :ı' ı. Gelip yerine otur u ve goz erını 
......_ Ahaktam: . . kar§ıya çevirince, ~ene yerinden 
~l met Bey, demı§tı, ya be • sıçradı .. Kar§11ındak1 masada Sel-
ıl......' evlenm v .. • • -

KEMAL vapuru 
Her hafta pazar günü saat 18ueSirkcci 

nhıımından hare \Ctleı~:reğli /..onguldak, 

Bartın, Ama rıı , Kurucaşile ,Cıde lnebo· 
lu, Evıen)e llişe ,.e Abana)ya azimet 
ve a\·det edecektir. 

:~l . ~ ege soz verırsınız ve ma oturuyordu ... 
~ L nnıkı'mahı kı·y· a .. rız, yah.ut. ta bir Ahmet Bey yerinden kalkmak Fazla tafsil:lt için Sirkeci Mey-

ue 1 y menet Hanı altında acentalığına müıa-tııı '1cta e goru§emezsınız. a- ona doğru koımak, ellerini sıkmak ca:ıt Telefon: 
22134

. 
411

5
1 

~-ı. 
111 

aaat yedide telefonla istedi. Bu isteğini de yapacaktı ... ·------•-••••• .. uınızı b ki . 
ltte bu .. ~ erım.. Fakat birden kapıda bir genç gö-l••-------•••m•ı•I '1 ultnnatom Ahmet Beyin ründü ve gelip Selmanın yanına P 
~' ••kınıttı. Şimdi ne yapa • oturdu... S EY R i S E f A i N 

aird h Ahriıet Bey kafasını kaşıdı. De- Meıkezi idaresi Galata köpru aşı u 2623 
Stı~: atırına Selma geldi.. mek Selma onu çoktan unutmuş • SuheA, Slrhcl MUhurdıır zade Han 22640 

~•ııd vır kıvır bir kızdı. Cana tu.... lzmir. Pire • iskenderlye 
' ı. Onunla bir, bir buçuk ay - Ala, dedi, vicdan azabım Postası 
dr.. .. Y&famıf, ıonra bu dul ka • ... füı.. d da kalmadı .. Ötekisiyle evlenirim , 

ll. un en onu terketmitti. l b' 
"~\l 11 d. o up ıter ... i Z Mi R ''t d' e ıye yapmıfh sanki? ... 

ıte Gene telefona gitti, açtı. Gene 6 HAZIR AN SALI t 1 DE --iitt··, 0 genç dulun pe§ine düt -
~.~·· Ne diye Selmayı darılt- (meıguldür) sesi duyuldu. Gale1ta rıhtımından kalkar. 

·.. Anlatıldı. Hanımefendiyle le • (2507) a'1 dü ·· lefonla görüımek kolay olmıya • ____________ .. 
"tır .. ~ tuncelerle sokağa fırladı. 
du. -.ır Beyoğluna doğru yürü • caktı ... 

Yerine oturdu ve usulca kartı 
~-. ~d zınolardan birinin önünde 

\l,, 

l liey .d. 

masaya baktı... Selma yalnızdı .. ---·---------
Ağlıyordu ... 

""& 
1 

~ı ı günler! .. Bir zamanlar 
t~· a:ıınoda ne güzel zamanlar 

-\>ll'IQj t' 
tı.. t 1••• Ne alemler ya,amı§ -

,~lınaya bu kazinoda teıadüf 
~· 0 nunla bu kazinoda tanı§ -
llta' Ondan sonra her ak§am, bu-

Bunun üzerine dayanamadı, 

kalkh, onun yanına gitti .. iki elini 
tuttu, ona teselli verecek sözler 
söyledi .. 

Genç kadın, bir müddet sonra 
ağlıyan ba§!m eski doıtunun o • 
muzuna dayadı .... 

UCUZLUK 
TEMİZLİK 

SÜR'AT 
"· lelıneğe baılamışlaı·dı. 
'-ırec le • • • • • • • • • VA 'dtr . e olsa, Selmaya tesadüf · 
IS ~ıydi?. Ertesi aabah, Selmanın odasın· 
" Uırı· ı da, Ahmet Bey ona telefon hadi • t,~ ıt e aazinoya girdi. Et • KIT 

S a bakındı. sesini anlattı. Nasıl evlenmek ü • 
,;~ Yokt zere olduğunu ve nasıl telefonun 

l. · a.-ıardan~b. . d B' j "metguldür,, sesini verdiğini ıöy • y u R D u 
"'1-datc b. ırıne otur u. ır I I d' 

S ıra ısnı 1 d e ı ... 
elnıa J ar a ı.. .. .. . 

tLı Y a t~e ) Selma gulumıedı: 
~ erind -~ n zaman arını 
~l~ k e hayallendirdi. Şu anda - Hayalın ne garip tesadüfleri 
~l>t.lıır ar!ısına çıksa, ayaklarına vardır!.. Eğer o esnada telefonu 
~ h~ 0 ndan af dilerdi. Muhak- meşgul olmasaydı, ben bir daha 
Q~ u Yapardı.. senin yüzünü görmiyecektim de • 

)•.ı eanada ·· ·· · ı· · mek ı "qİ}'d' ıozu saate ı ıştı, saat .... 
\' "i~d Sonra. Ahmet Beyin kollarına 
......._ li en sıçradı: büzülerek ilave etti: 

~lı.ıtıı &ydi bakalım, hayale ka - - Meıguldür ! .. Bunu ıöyleme-
'•k~ .. •ıraıı değil.. S.elmayı u nin tam sırası ... Eğer o sana tele · 
'~va aırm .. Kaderimde evlen· fon edecek olursa, sem: Me§gulüm, 
~~! .. Telefon edelim... dersin .... 

ERGANi 
1 

Türk Anonim Şirketinden : 
~~rıtfe ~ld Erga !i Madeninde imalAthane sahasında inşa olunacaA-ı 18 ~layıs 1931 
t tıııdt c~nı· n edılcn 9 X 15 5 metre cb':.ıdında hiı müdı.ir ikamct~:'ıhı, avnı çatı 
t~· tb'adında ll~1 22 V 9 metre eb'adında iki memurin ikamctgı\hı 12 X 40 met· 
(),,. ~•nda bi lr ambar 10 X 30 metre cb'adında bir ambar, IO X 10 metre 
'~ ,,,. r o'<ornot'[ h X l' Ilı , , ıı m 1 nng:uı I~ / IO metre cJndında bir taş deposu, 
llı~l inşııtınıetr~ eb'adınd.ı bir kantin ile oluklu sııçtun mamul iki ambara ait te-
~r. n ıh:ılesl 20 Haziran ı 9JJ tarihine mtisadif Salı giınüne tehir edil· 

') 

' ~k1;5~ !irinci fıkrada gosterilen binalar la beraber yine l~rgani'de inşa olu
ll!lek Üh etrc teı biinde iki ı..atlı bir ilk me ,cep binası da aynı günde ihale 

-•c kap:ıl f le! 3 _ ıh 
1 

. 1 zar usuli) le mtinakasa,·a "onulmuşmr. 
tıcsindc v ale Şır etin lstanbut'da Bahçe k:ıpı ~ında Taşhan"da Hin i\lerkezi 

A • apı ııcaktır 
'\ .... - ·r ı ı" ib a ıpler e\' 1 b . b tıııı • Jaz ed c ce u gibi ışleri başarmış olduklaıına daır mute er 
clt:a~atfaıı ta;~k, mukave.Je \'e Şartname \ e plan nushaJarı İle fiat CCt\ ellerini, 

/ ışltıı:ne id~ı ndcn 3 gun sonru Şirketin Meıkezi idare inden veya l~rguni· 
fi~ !l M. esındcn 25, (yirmi beşi lira mukııbilindc :ılahiliılcr. 
lııı "t.'~uiki fen~~akasa~~ glrm~k istiyenler tehlif me tuplannı muhtevi kııpali zarf 

ı ~ta~' 1 • bir \arak \Cl.crinı: muka\•ele ve ı;aıtname ahlidmının kabulünü mutaz:ımmın 
ı P \U 

1~ bir tcmın: 'e ,mılll b~nkaların biri tamfıııdnn verilmiş yedi bin beş yüz 
~'•at on be~ t me •t~bu ıle birlikte diJtcr bir 7,arfa koy:ıra•c , nihayet ihale gü· 

• . l:cı..ıcrdir ,c katl.u ~irket Müdiriyeti L'mumıyesıne makbuz mukabilinde te\•di 

'' ti! t,ıı: - '1\·klıf in( htuplann k'k" d ~. 1• l · · ·· · .. d .. c ih~lc ın tet · ı ın en sonra ~ırı\ct lU ışı mun:ısıp gor u-
.. eııncı..re , . 'h 1 . . 

~ • - nı,ı h c }:ı ı ı eyı tehır eylemekte muhuır olacaktır 
'''• P'.rıınr~ ~~ı~ ba~lı:ı m:ılumat alma'• iqerenlcr Şir etin !\Jerkczi id:ıre-

,...:_ ı ı~letmc idaresine müracaat eylemeliJir. (4089) 

l'f OfJKTOR 

~. •fız Cernal 
h lıaataı.ıc1 . 
'• N l 'S~Tı ınulehauıaı 

• • şJef on: 22398 . 

Sahibi: Mehmet Asım 

Netriyat miidiiril: Fikret Adil 

V AKIT Matbaa11 - lıtanbu1 

KİT AP 
K 1SM1 
ÇALI ŞMIY A 
BAŞLADI 

Kitap, Mecmua, Defter, 

Makbuzlarınızı ve T ahı 

işlerine Ait bütün iste
ğinizi Vakıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz •• 

Basılıştaki nefaset 
ve ucuzluğu bir 

yerde bulamazsınız 

. ' ~ . . .. ; 
.; ' . . . , 

. . . 

KiRALIK EV 
Ankara caddesinde iki bavadar oda, bir 

!!Ctfa, blr mutfak, bir helA \'C bir tııraçadan 

mürekkep bir kat e1\'C.rlı;ll ocraltle IU'f'le 

klralıl•trr. Elektrik, su. Ankara <'addesl 52 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
Babıdli) Ankara caddesi No. 60) 

Haydarpaıa Liman Arazısı dahilinde ve Liman Rıhtım binası 
yanındaki eıki ahşap büfe yıktırılarak yerine 4000 lira bedel ke· 
şifli kargir bir büfe yaptırılacak ve 7 sene müddetle kiraya ta· 
lip olanların istifadesine verilecektir. Böyle bir büfeyi işletmeğe 
talip ol.ınların şeraiti müzayedeyi anlamak ve bu bapta tanzim 
edilen müzayede şartnamesini görmek üı:ere Haydarpaşada Yol 
Baş MUf ettişlığine müracaatları ve 300 lira teminat parasını ha· 
mil o'.arak müzayede günfi olan 15/6/933 pazar günü saat 15 de 
işletme Müfettişliği dairesinde hazır bulunmaları. (2504) 

Taş Nakliyah Hakkında 
:L5. 5. 933 tarihinden itibaren her hangi mamul eşya haline 

kalbedilemiyec'k fekilde "balast halinde., bulunan: Somaki, 
mermer, kalker taşları ve alelumum taılar ve çakıl taşları nak· 
liyatı D. D/46 numaralı tarifeye ithal edilmiştir. işbu tarifeye gCS· 
re 160·283 kilometre dahilinde yapılacak nakliyattan seyyanen 
400 kuruş ve meseli 500 kilometreden 630, 800 kilometreden 
de 840 kuruş Ucret alınır. · 

Fazla tafıilit için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2484) 

işlenmemiş mermer nakliyatına tenzilat 
1. 6. 933 tarihinden itibaren her ne•i işlenmemiş mermer tq• 

Jarı, maden cevherleri nakliyatına mahsus fevkalade tenzilli ta• 
rifeye ithal edilmittir. 

Mart 934 tarihine kadar mükerrer % 20 tenzillttan da iatifa. 
de edecek olan iıbu mermer nakliyatından 193·247 kilometrede 
ton baıına seyyanen 400 kuruı alınacaktır. 

Fazla tafıilAt için iıtasyonlara mUracaat edilmelidir. (2483) 

Ham Manyezit nakliyahna tenzilat 
t. 6. 933 tarihinden Aiuıtos 933 nihayetine kadar Derince 

veya Mer1in iıtasyonlanna milrettep olmak ve ton baıına alına· 
cak llcret 500 kuruttan az olmamak ıartile her hangi bir lıtaa• 
yondaa D. D./46 numarab tarifenin ıartlan dahilinde yapılacak 
manyezit nakliyabna C baremi Dzerinden % 40 teaziJAt yapala· 
caktır. istenilen tafsillt istasyonlardan ağrenilebilir. (2471) 

800 ton yerli çimentonun kapab zarfla milnakHası, 21 ffa· 
ziran 1933 Çarıamba günü saa~ 15,30 da idare binasında yapı• 
Jacakhr. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpap veznelerinde be-
şer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (2480) 

Ankara - Kayseri hath üzerinde kılıçlar istasyonu civarında 
km. 52,000 de vakı taşocağından çıkarılıp teslim edilecek 8000 
M3 balaaha kapalı zarfJa milnakasası 25-6-933 pazar gnnn saat 
15 de Ankara'da idare merkezinde yapılacaktır. Tafıillt Ankara 
vezaeıinde beıer liraya satılan ıartnamelerde yazılıdır. (2510) 

110000 ton k'fimilrOn bavzai fabmiyeden muhtelif limanlara 
nakli mDaakasası 24·6-933 tarihinde Aokara'da Devlet Demir· 
yolları itletme Umum MildDrlüğll binasında yapılacakbr. Faıla 
mıl6mat Haydarpaşa ve Aukara'da idare veznelerinde beıer li-
raya satılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. \2503) 

1ı0000 ton k6m0riln münakasası 24-6-933 tarihinde Anka• 
ra'da Devlet Demiryolları iıletme Umum MüdllrlDğil binasında 
yapılacaktır. Fazla mal6mat Haydarpaıa ve Ankara'da idare l 
veznelerinde beıer liraya satılmakta olan ıartoamelerde yazılı• t 
dır. (2509) 

V A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanl1 bir roman 

Suana'lı münkir 
Ası ımızın en meşhur ediplerinden Gerbart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papazın fevkalade heyecanlı, meraklı, coıkun 
aıkını, san'atklrane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütllpbaneai 

Flatı 25 kuruş. 

~=====:==================~ 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan : 
17568) Kilo ekmek: Pazarlıkla mfoakaliası: S·Haıiran-933 pa• 

zartesi günü sut 14 te. 
3574 Kilo kuzu etti: Pazar'ıkla münakasası: 5-Hazirao-933 pa• 
7147 ,. koyun eti: zartesi günü saat J S te. 

Istanbul Deniz Efradı ile Heybeliada Deniz Harp mektebi 
ve L sesinin alh aylık iaşesi için 22· Mayıs· 933 pazartesi gfinll 
kapalı zarf usulile yapılan müna'<asalarında teklif edilen fiatlar1 
Veki!eti Celilece gali görülen yukarda miktarları yazılı et ve 
ekmeğin pazarlıkla münakasaları bizalarındaki gün ve saatlerde 
yapılacağından daba ehven fiatJa itasına talip olaca.kların, mu· 
vakkat teminat makbuzlarile birlikte yevm ve vakh mezk6rda 
Kasımpaıada Deniz Levazım Sahnalma komiıyoouna müracaat• 

~ ~~ 



Tt:JRKiYE 

i:IRAAT 
BANKASI 

" 
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·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T ... (;Ol;R 

KAHVE MERAKLILARINA MUJDE 

KURU KAH ECi 
OSMAN EFENDİ OGLU 

A. i H SAN: 
Tahmis sokağında sahibi olduğu kurukahveci Hanı altında bu 
kere yeni açtığı mağazasında evvelce sureti mahsusada getirt

miı olduğu muhtelif cinslerden ihzar etmekte olan nefis 
kahvelerinden lfıtfen bir kere tecrübe ediniz. 

KAT'iYYEN HALiSTiR 
Aksini ispat edene 

1000 Lira Verilecektir. 
! u ;ü rıden itibaren perakende fiyata : 

~~~~~ 160 KURUŞTUR. (4008ii __ _ 

, Milli Müdafaa Vekaleti Hava Müsteşarhğandan: ---
Kısım: 1 

Istanbul - Eskişehir - Ankara 
27 /Mayıs/933 ten itibaren 

Türkiye Hava Postaları 
Ctımartesi, Pazartesi, Çarşamba 

Şatka doğru 
1
. Garba doğru 

lstanbul-Ankara ST ASYQN Ankara·lstanbul 
H11reket Muvasalat Hareket Muvasalat 
8:30 Yeşilköy 0 Istanbul,, 17:40 

9:40 16:30 
10:00 16:10 

Ulrlf 15:00 
l*ara 

T'fbancian saat i4:'3ö 'hareket edecek olan hava hattına ait hu
susi otomobil "Ankara Palas,, oteline uğrayarak yolcuları ücretsiz 
--- olarak Tayyare meydanına getirir. (2408) -" 

1
3UncU Kolordu Sabnalma 

· Komisyonu lllnharı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü • 
dürlüğünden: 

Kırık kalede istihdam edilmek 
ve 126 lira ücret verilmek üzere 
bir göz mütehusısı tabibe ihtiyaç 
vardır. lstiyenler vesikalarile bir
likte Umum Müdürlük Sıhhiye ıu· 
besine müracaatları. 

(4776) ( (2451) 

lzmir Mat. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
Fırka merkez kıt'aları ihtiyacı için 
85,815 kilo sığır eti kapalı zarfla 
münakasaya konmu,tur. ihalesi 
26-Haziran-933 Pazartesi günü sa• 
at 15 te yapılacaktır. lıteklilerin 
prtnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle İzmir kıt • 
lasında Mat. Mv. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (3077), (2514) 

l\lnktedir makasdarla
nmızın nezaretile 

Kadın ve Erkek için 

Hazsr ve Ismarlama 
Elbiseler. !\ lantolar 

vesaire 

6 ay taksitle 
ElükOmet·Ranka • Şirket 

memurlarına 

:\lcmur arkadaşlannızın 
K~:P ALETIU: 

saat 9 ile 12 arasında 

Istanbul Dördüncü Vakıf 
Han Asmakat No. 29 

UNION KOL 
müracaat. (3894) 

-· 

'---ı 

BOTON AVRUPAYI 
EVİNİZDE DİNLEMEK 
ve Radyo lstasyonlar1nın 
neşriyatını muntazam ta
kip edebilmek iç!.1 1 tek 
bir duğme ile idare edi· 
len ışıklı otomatik ıskala 
ile mücehhez T elefunken 
ahlzelerinl tercih ~diniz. 

Kiralık kagir Hane ve Dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden : 8' 
Beşiktaşta Akaretlerde 43 numaralı hane on altı ay 2~· et 

numaralı hanelerle 7,28 mükerrer 28 numaralı dükkanlar bıf, 
'ti" 

sene müddetle kiraya verileceğinden 29/Mayıs/933 taribiode0

1
' ,-

baren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Talip 0 ~•' 
ların Haziranın on dokuzuncu pazartesi günü saat on üçe l<a ,_i 
mahalli mezkiirda 54 numarada Mütevelli kaymakamlığına yef 0-
mezkdrun saat on üçünden on beşine kadar Istanbul Evkaf:, 
diriyetinde idare encümenine müracaat etmeleri. (2~ 

SATILIK MALZEMf 
ÜskUdar - Kadıköy ve Havalisi Halk Tramva~ı-'9 

TUrk Anonim Şirketinden : b'" 
Çelik tanklarla akümülatör kavanoz ve plakları, asi~. ııı•.,, 

liilil, gaz ve elektrikle müteharrik motör, hurda bakır, p :rınG&I" 
demir malzeme ile kullanılmış elbise ve saire satılacaktır. elı 

mek ve satın almak istiyenler, tekliflerini kapalı zarfla "er"!~ 
•'p "' üzere 29 Haziran akşamına kadar Cumadan başka her g~ c••t 

leye kadar Şirketin Bağlarbaşında idare Merkezine ınu;~t) 
edebilirler. ~ 

Lıkıöaz, sihhat avarizinllı 
menbaidir. Bunu, altmi.J se
oeden fazla muvaffa.kiyeti 
ile biltün dilnyada tanjnmiJ 
Eno's "Fruit Salt" mis-· 
tahzarindan sabah ve 
akpm ôir hanla.t su deru
nunda bir kahve Jcaşigi milc
darinda alarak def'edlııiz. 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Yeni Tertibin 2 inci keşidesi 

11 Hazirandadır. 
• adıt• 

Bu keşidede Büyük ikramiye 35.000 Lır 
Mükafat 50. 000 Liradır 


