
" lstanhul kadınlarını 
saran yeni heves,, · 

''Toplu i§ne,, nin yazısı, 
BugUn 6 ıncı saylfamızda 

~nciler aleminde: 1 

girdi? 
Paşa ocaktan çıkarken ameleler kendisini 

heyecanla ve çılgınca alkışladılar 

"Tuluatçılık san'atı artık 
ölmeğe mi mahkum?,, 

Bu mevzu üzerindeki tetkik 
yazısı 6 ıncı sayıfamızda 

Büyük Gazi mi;-( T f arkyRe~ili . bugüBstanbuA 
ve üniversite ( ev i uştü ey tina 

Üniversitenin açılma gününde 
üniversite rektörü Nef et Ömer Bey 
tarafından çekilen tazim telgrafı
na Reisicümhur Hz. şu cevbaı 

vermiflerdir: 

Dr. "eşet ömer Bf .ye 
l.t•nbal Gnlveralte.l rekUSrll 

"İstanbul üniversitesinin açıl -
masmdan çok sevinç duydum. Bu 
yüksek ilim ocağında kıymetli pro
fesörlerin elinde Türk çocuğunun 
müstesna zeka ve eşsiz kabiliyetin
den çok büyük inkişaflara mazhar 
olacağından eminim. Cümlenize 
muvaffakıyetler dilerim efendim. 

ve Belgrada gidiyor 
Y unanistanla Y ugosla vyanın anlaş
maları için tavassut mu edeceğiz? 
Ankara, 20 (Husu- Türk - Yunan ticaret 

si) - Hariciye Vekili itili.fnamesi etrafında 

Tevfik Rüştü ve C. H. Yunan iktısat nazırı 
Fırkası umumi katibi M. Pesmazoğlu ile gö-
Recep Beyler bu ak- rüşecektir. 

şam.ki trenle lstanbula Tevfik Rüştü Bey, 
hareket etmişler, iatas Atinada iki gün kala-
yonda B. M. M. Reisi caktır. Müteakiben 

)_ --~zi_M. ~e~al 
Kazını Pata Hz. ile, bü Belgrada giderek dört 
tün vekiller, vekaletler gün kalacaktır. Bu 
erkanı, jandarma u- müddet zarfında Tür-

a-.,,. •-e,ıd1 lamat 
lhGtlerdlr. 

Paıa Hz. dGıa ••bah Zonıuldakt•n ıcbrJmlze d6o· 
811 realm kesıdllerlal k&mllr havzaaım zly•retleri 

O .. eaaanada ır&•terlyor 

ıeya~ ~un devam eden bir tetkik 1 lasaya gelince, bu sadece kendi 
~t :rn atınden döndükten sonra ya- şahsi müşahedelerimden ve inti -
ıey ~&asının önüne oturdum. Bu balarımdan ibaret olacaktır. 
iıtia ate ait intibalarımı toplamak Zonguldağa vardığımız gün ha-

h Yorum B ·· ·· · · d k k C 1 A l B ak k · u uç gun ıçm e re et programı yapar en e a . 
§c"(ı a.ten Yazılmağa değer birçok Başvekil Paşaya sormuftu: Maden 

"er ·· d hepg· . &?r üm. Fakat bunların 
ler d1rı_.1• bırden anlatmak için gün
~t il e.gıl, haftalarca sürecek bir ya 
t:>u 

11 
ed l cu k lazım. Onu i~in 

d, otla.rımda mümkün olduğu ka 
r tef er ·· . 

hctı . ruata ve tekmğe ait ci -
er1 b· Sad ır tarafa bırakacağım .. 

huı-ece urnumi hatlar üzerinde bir 
aıa. Ya ... l Pmaga ça ışacağım. 

hat İktisat Vekili Celal Bey seya
rin e ~karken yapılacak tetkıkle
tul~ u letkıkler eınasında konu· 

Cak •ey] . h . . . 
~lltı d' :r erın e emmıyetını na-
bir ;kkate alarak orijinal bir ted 
binrn a ınış. lstanbuldan vapura 
d\\ ~zden evvel bir iki istenograf 

~lll>ur ~~~§: . Bu istenograflar 
llib eglı lımanına girdikten 

aren 8 
d'-irn atvekil ismet Paşanın 
l'e ıi:.ra.nnıda bulundular. Nere
lcı-ıe 1 dıyıe beraber gittiler. Kim 

~lll>t~tt~leler konuşulduyıa hepsini 
ı er H •oı-du-- · er tarafta Patanın 

ha1111~u ınuhtelif sualleri, müte-, 
ı>it et ~rdan aldığı cevapları tes -
İıtenolllıt ~ldular. Sonradan bu 
tıatak irafı işaretleri tevesi olu -

'
. • ara) · l~] arına ıcap eden re-

b er ve h . 
1.r 1\l arıtalar ilave edilecek 

~<lilın~e~e seyahatın neticesi eld~ 
I§ ulunacaktır. 

8,nirn b 
urada yapacağım hu -

ocaklarının içini görmek isteyip 
istemediklerini öğrenmek ıstemıı

tı. Pa§adan "Evet!,, cevabını a
lınca: 

- O halde bunu yarına bıraka
lım. Çünkü bacaların içi pistir. El
biselerinizi değiştırmek, ayağını
za çızme gıymek ıcap edecek.,, 
. Demiıti .. Bu mükaleme olduğu 

zaman artık akşama bir saat ka -
dar zaman kalmıştı, bu kısa müd 
detten istifade edebilmek ıçın 
kalktık.. Ü züJ.mez mıntakasında .. 
ki (63) numaralı ocağın {lavu -
var) tertibatını görmeğe gittik. Bu 
lavuvar bir derenin içindedir. 
Onun için köşk mevkiinden buraya 
indik. 

Fakat heyet lavuvarın yanında 
ki dere bacasının yanına gelince 
ismet Paşa içerisini görmek için 
ertesi güne kadar beklemeğe sab
redememiş, akşamın yaklaştığı

na da ehemmiyet vermiyerek, Ce
lal Beyi alarak içeriye doğru yü-
rümüttü. 

Burada arka.datlar ikiye ayrıl -
dı. Bir kısmı Paşayı takıp etti. 
Diğer bir kısmı dışarda beklemeği 
tercih etti. 

Mehmet Asım 
( l>c~'"anıı t Onrll ~~,fada) 

- llab 
b""da a, vazifelerimi yapıyorsun diye kafa tutma, 
ttctrita: ~onra yaptırmıyacağım, dün yaptağın Avrupa 

•n an sıfır aldım! 

inkılap enstitüsün
de vazife alanlar 

Ankara, 20 (Hususi) - lstan· 
bul üniverıiteıinin inkılap enstitü
sünde ders verecek zatlar taay• 
yün etmiştir. 

Maarif vekili Hikmet Bey "Si • 
yasi inkılap,,, Mahmut Eaat Bey 
"Adli inkılap,, ve sabık adliye ve -
kili Yusuf Kemal Bey de "iktısadi 
inkılap,, kürsülerini deruhte ede
ceklerdir. 

Rüşvet meselesi 

üc·pBey 
Dün akşam 
tevkif edildi 

Bazı randevuculardan rüşvet a• 
hndıg"' ı yolunda şikayetler üzerine 

mum kumandanı Ka- kiye ile Yugoslavyayı 
zım Paşa, Ankara va· alakadar eden muallak 
lisi ve diğer birçok zat- meseleler ve diğer itler 
lar tarafından uğurlan- etrafında Yugoslavya 
mışlardır. hükumet adamlariyle 

Tevfik Rüştü Bey la.. temaslarda bulunacak-
tanbulda iki gün kal- • tır. Hariciye vekilimi-
dıkta.n sonra Atinaya zin bu arada, Yunanis 
giderek Yunan hüku- Tevfik Rüştü Bey tanla aktetmit olduğu• 
met adamlariyle temas edecek. ,. muz "Entente Cordiale,, tarzında 
Ankarada kararlaştırılmış olan (Devamı t lnd ayırodı\l 

3 Aylık Liste 

Yeni kontenjan karar
namesi kabul edildi 

ANI~ ARA, 20 (Hususi) - Ve-ı miktarları bu malların menıeleri 
h.iller heyeti yeni bir kontenjan olan memleketler arasında taksım 
kararnamesi kabul ctıni9tir. Bu ka edilmiştir. 
ramameyi aynen bildiriyorum: Bu kararnameye bağlı M liste-

"Gümruk tarife kanununun a- sinde tespit edılen mıktarlar kle-
Beyoğlu polis merkezi birinci ko • şağıda yazılı maddelerindeki eşya' ring mukavelesi mucibince döviz 
miseri Mücip Beye işten el çektiril- mn kanunusani, şubat ve mart istemiyen memleketler için bir 
miş, kendisi, rüşvet verdikleri 1934 ayları için verilen kontenjen (I>mamı ıo uncu oyıfada) 

mevzuu bahsolan ve bu işe vasıta• -----------------------------
hk ettiği iddia edilen kimseler, ad-
liyeye gönderilmişlerdi. 

Adliyede sorguya çekilme so -

nunda, hakkındaki tahkikat ken .. 

disi mevkuf olmıyarak devam et -
mek üzere, Mücip Bey serbest bı 

Şehir Meclisinde 
•• 
Usküdar tramvayları 
Kadıköyüne uzatma işinde kefalet 

rakılmış, rüşvet vermekten büyük k b } d• }d 
ve küçük Maryam, Sabahat, Gü. Ve yardım a U e 1 İ 
lizar hanımlar ve rüşvet itine va- • • • )- l•f - • 

t l kt ··ıh h.b. T Şehır tiyatrosu pıyes yazan ann te ı hakkını vermemış 
11 a o ma an su ane ıa ı ı o -
dori Ef., tevkif edilmişlerdi. 

Dün yeni bir vazıyet ortaya çıkmıt, 

müddeiumumiliğin, memur vazı• 
yetinde olan Mücip Beyin serbest 

bırakılmasına itirazını gözden ge
çiren ağır ceza reisliği, kendisinin 

tevkifne lüzum görmüt, bu suretle 
Mücip Bey aktam geç vakit tevkif 

edilerek, tevkifhaneye gönderil • 
miştir. 

Diğer taraftan., mevkuf bulu • 
nan büyük ve küçük Maryam, Sa-

bahat, Gülizar hanımlarla sütha· 

neci T odori Ef. nin vekilleri, bun • 

larıntevkiflerine itiraz etmişler, 

netice de ağır ceza reisliği beşinin 

de serbest bırakılmasına karar ver- 1 

mit, bunlar da dün akşam geç 

vakit tevkifaneden çıkmışlar, oto· 
mobillerle evlerine gitmitlerdir. 

Adliyece mesele hakkındaki tah 
kikata devam olunuyor. 

lisküdar tramvayları ve müdür rtecmeddin Sahir Bey 

lstanbul umumi meclisi dün iki zuniyet istedikleri kabul edilmiş
uzun toplantı yopmıştır. ikinci tir. 
reis vekili Necip Beyin reisliğı al- İstanbul sular idaresinin alım, 
tındakı dk celsede azadan Vahit satım ve ihale işleri hakkındaki 
ve Kemal Beylerin birer hafta me ( Ocl·amr 10 OO('U Hyılada) 
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~~hv~d;~·~ohuda! 
Rır fincan k h 

llıeYİI\, a ve deyipde geç -

l\ahve b' . 
~lrçadır. ızım hayatımızdan bir 

e Onu bab . a 

1,!t11 d•rb a Yadıgarı gibi antika-
"da hiıle ~mesellerde, dostluk ve 

Edebiyat Fakültesinin bir kısım 
talebesi müşkül bir vaziyette 

8irfı' rınde hile göru" .. .. 
rıcan k h rsunuz. 

" a v · k ltdır d' enın ırk yıl hatın 
l&rını k ıhYenler muhakkak dudak -

l v f 
''rılardır B~ ıncanrna dokundu -
Yıl hatırı~ ır fincan kahvenin kırk 
dır, Yok ~ '~Yanlar hala var mı .. 
~'"1lekett u ur bilmiyoruz. Fakat 
._ •hveJ ... r b~ .•keneden seneye icilen 
1( .. trı r ·ı . 
'Pkara b· ırı se Sakarya gibi 

Bir f' ır dere akar. 
tdeb· ıncan kahve k' 'Y'"t es ı şiirin, 
kop··k .. ın ilham n ·1 . u ler· ~erı erınr esmer 

" ı arasınd d ~ venüı · a ogurdu. 
~Plikler· nası] Akdenizin beyaz 
'.ı. ı arasınd 
:~ v.. a çırpına, cırpına 

'ı "' ıev · - l ~ 
• hir f gı a ernıne adım attıy-

~lıılık bınlcan kahvenin esmer ka-
)' ' u an k , 1 b,lırl t 

1 
• fakat namütenahi-

~ ... aander· ı···· . d k"Q edeb' ın ıgı ıçın ede di-
1tl'ıılda. dlYatınrn a~kları, sevgileri 

~, d n ı, az ın . k ·a ı 1 ı §aır ona ası e 
~ • az ınt "k d ttııınd nu te an kahvenin 

b. a ruhu k ı · . 

Edebiyat fakültesine devam e • 
den talebelerden bazıları müşkül 

bir vazıyet karşısında kalmışlardır. 
Anlaşıldığına göre sayısı elliyf! ha· 
liğ olan bu talebeler yüksek tahsil
lerinin bir kısmını son günlerde 
hadis olan bir anlaşamamazlık yü
zünden kaybetmek vazıyetinde bu· 
lunmaktadtrlar. Bize söylenildiği 
ne göre mesele şudur: Üniversite 
edebiyat fakültesine devam etmek 
te olan ve ekserisi son sınıflarda 
bulunan bu talebelere her sömestr 
nihayetinde hocaları tarafından ya 
pılan müzakereler sonunda imzalı 
bir kağıt verilir ve bu kağıtlar sö
mestr sonunda fakülte idaresine 
gösterildiği zaman müteakip sö
mestr faaliyetine devam için icap 
eden muamele yapılır, kaydiye 
alınır ve talebenin eline bir karne 
verilirdi. Ünivenite açıldığı zaman 

oır f' nu atre eıtırdı?. 
~-~•sı ı_ . •lncan kahve yarım litrenin Adliyede 
o' oı c de '"ld' 
t
1
t ullltn gı ır . Fakat bu azgın Altmış lira ihtilastan suçlu 

"'tllr an gibi nice, nice insan 
ı. ını Yed' B' -~~~k ı. ır fincan kahveyi E.minönü belediyesi sabık tah .. 
~erıiçe:~·~ ~eli esini koltuğuna alan sildarlarmdan Celal Ef., altmış li-
ı..· ı, oır f h "'fi ,

111 
ıncan kahve içtiği ra i tilasta bulunduğu iddiasiyle, 

~ l(,h an adamın dar ağacı önün- dün htanbul ikinci ceza mahkeme 
dtla1,. Ve!ini höpürdete höpürdete sinde muhakeme edilmiş, mahke 

-~11 ceıı -1\ at ne kadar çoktu? me, suçun mahiyetine göre, Ce -
~- •hve n 1 lal Ef. hakkındaki davanın ağır ce-
._thı.... ' e§e ı, hüzünlü, nükteli 

~·•leıe}i} · ' za mahkemesine verilmesini, aynı 
Bir f' hır hayat parçasıdır. l.ı ın zamanda kendisinin tevkifini ka-

~ip & I ~n kahve bize Yemeni 
rJ..ı ... e rn rarlattırmıthr. 
~ 1Yen Türk askerlerinden 

" ~ ' ı.:l (J ılf t Mahkemede tevk if edilen Celal ore 'I • ett. 
~i tirYl~· Yanın coğrafyasını kalla- Ef ., koridorda bir baygınlık geçir-
~tofeıör 1 ~i~c.~~ları hepimize bir miş, "Ölüyorum ... ah, ölüyorum,, 

talebeden eski muallimlerine im
za ettirdikleri vesikaların hepisini 
ibraz etmeleri istenmiş aksi halele 
hangi sömestre ait kağıtları eksik 
ise o sömestre devam etmeğe mec 
bur tutulacakları kendilerine bildi
rilmiştir . Bu vazıyet şimdi son sı· 
nrfta bulunan bazı talebelerin ilk 
sömestre ait bir vesikanın noksan· 
lığı yüzünden mektebe ba~tan baş
la.malarını icap ettirmektedir. Bu 
suretle birçok seneler kaybedecek 
olan talebeler yeni teşkilat dolayı• 
siyle ders senesinin dörde iblağ e -
dilmesi yüzünden de bir sene kay
bedeceklerdir. Bu vazıyet karşı .. 
smda pek ziyade telaşa dü,en tale· 
beler düşüncelerini şu suretle izah 
ediyorlar: 

- Eskiden, yani <laı1i1fiimm 

teşkilatı zamanında bugün ehem -
miyetle mr,·zuu bahı:.cdikn hu im 

Belediyede 

Konservatuvar mütehas
sısı bir sene daha 

çalışacak 
Belediye konservatuvar mütehas 

sısı M. Marksın müddeti biten mu
kavelesini bir sene daha yenilemi
ye karar vermiş, müsaade için ve 

killer heyetine müracaat etmiştir~ 

Müsaade verilince profesör Marks 
derhal lstanbula çağırılacakhr. 

Mütehassıs konservatuvarın ıslahı 

etrafında evelce verdiği raporların 

ne şekilde tathi edildiğ' n i göre
cE'k, yeni bazı tetkikler yapacak • 
tır. &ıhı ogretti. diye inlemeğe başlamıttır. Yüzüne 

li "' :.ı. "' su serpilerek, ayılması için uğra. Mimari şubesinde 
'İ~ tn. kahv . . şılmış ve biraz sonra tevkifhaneye Servet Beyin vefatından beri 
L. d, ........ .e~ı severım. Şüphesiz bo• duran mimari şubesi müdürlü-
~ 1 -..;T"raı b götürülmüştür. ~ 

tı tr1 d nız, onun akkal dük ğüne gene mimarlarımızdan ve mi 
t,tip b: :tç.uuvallar içinde garip Çakmaktaşı ve bir tevkif .mari şubesi şeflerinden Adil Bey 

h ru•u vardır. Ad d .. · d 300 t · d'l · Ad I Q :r apazarın a uzerın e a- tayın e ı miştır. i Beyin yerine 
d.k 'ıta. he · · k k k k b l d y " i Pa 1 p ıstıvanın öte tarafın.. ne aça ça ma taşı u un ugu mimar Samih, aynı şube mimarla .. 
b'"A r ak lüyl" d k l kaydiyle yakalanan demirci Düzce rından l t B S 'h B · · ~.;-'tanı u me ar uş arını, zze ey amı eyın yerı 
-"'oy arı, Hindistan cevizinden Ii Şaban oğlu Hasan Ef., dün adli ne, Seyfi Bey de İzzet Beyin yeri 
'i~ a Zıplıyan ağac sırtından yedeki dokuzuncu ihtisas mahke - ne terfian tayin edilmişlerdir. 
~ •ırtın -
l)~tt 1 a atlıyan istiva süvarisi mesine getirilmiş, sorguya çekil. Servet Bey için mezar 

~~. n ar ve ce d · l · · · · d k'f d'J · ltt •tanlar nup enız erının mış ve netıce e tev ı e ı mıştır. Mimar arkadaşları Servet Bey 

1 l\)'rı d ını hatırlatır, bakkal dük Muhakeme, tahkkatın derin - için bir mezar planı yapmışlardır. 
ıı,b n a c ld 

\ot ~ uva a oturan yesil leştirilmesi için batka güne hıra - Belediyenin 934 bütçesine konacak 
~\' ' Yarı ç ı k b' _ ~ . -
L l'lll>a. ıp a ır bedevıyı, kılmışhr. 1000 lira ile Servet Beye bir kabir 
~...... Pa2arlarına .. " ] .. b' 1 'r ""•:tı derT . suru muş ır yapı acaktır. 
'li llıalJa~ ıyı ~~kadar andırır. Takas usulü Ağaçlama işleri 

S İiretiliğ'. ~er ı e§ya arasında O · Ş~mdiye kadar takas usulile Belediye şehir içindeki bütün 
b Orıra ı emen göze çarpar. yapılmakta olan ihracat müddeti ağaçları budatmakta, kuruyanla-

zalr Yesikalam hiç bir kıymet ve -
rilmiyordu. Eğer o zaman bnnlaı·a 
hu::.usi bir eheınnıi\'ct atf e<lil~e\•di . . 
im vesikala11 fakülte idare~inc ek-
::'il olarak ,·erenlere müteakip sö 
ınestrclcrc de,·a ın rn iisandesi \•eıil
mezdi. H albuki bu öyle olmadı. O 
zmnanki fakiiltc idaresi hizden mi.i 
teakip ~öınestre kaydolunmak için 
icahcden kayıt masrafla11nı aldr ve 
elimize diğer sömestre devam ede
bileceğimizi hildiren bir de karne 
verdi. Bugün bu lrnrnelerin hiç bir 
mana ifade etmediğini ve hocalara 
imzalattınlacak kağıtların ehem _ 
miS1eti olmadığı ilan ediliyor. Bu -
mm ne dereceye karlar makul oldu
ğunu bilmiyoruz. Herhalde h izi 
pek ziyade mağdur vazıyete soka
cak olan hu emirnamenin diizeltti 
rilıne~i için icap eden te~ebbiisler 
de lnıltmacaj!ız. 

Polis haberleri 

Maarif müdürlüğünde 
çıkan yangın 

Dün öğleden sonra Maarif mü
dürlüğünün üst katında dosya de
posu intihap edilen kısımdan yan 
gın çıkmıştır. Yangın derhal it
faiyeye haber verilmiş, bir kaç 
dakıka sonra yetİ!en itfaiye yan -
gını genitlemeden söndürmüştür. 

Yalnız dosyalardan bir kısmı yan
mış, bir kısmı da ıslanmıştır. Yan

gının neden çıktığ ı tahkik edil
mektedir. 

Bak1rköyde yang1n 
Bakırköyünde Kartal tepede 

kaymakam Nüsret Bey köşkünün 

ikinci katında yangın cıkmı~ sira-
~ ~· 

yet etmeden söndürülmüştür. 

Hırsızlık aleti elinde 
doJaşırken .• 

Safranbolulu Süleyman ismin
de birisi evvelki gece elinde ucu 
çengelli bir deynekle Tahtakalede 
dolaşırken yakalanmıştır. Süley -
man deyneği pencerelerden ve 
dükkan aralıklarından öte beri 
çekmek için hususi surette yaptı -
ğınr itiraf etmi~tir. 

Adliye vekilini ziyaret 
İstanbul müddeiumumisi Kenan 

Bey, dün adliye vekili Saraçoğlu 
Şükrü Beyi ziyaretle bir müddet 
görüşmüştür. '>aı .. b· onun tavada kavrulusu, all b ·• ır t .. .. · dün bitmiştir. rı ve dar kaldırımlardaki bazı ağaç 

'~~. ul'iik de:::ıuye benzdiyen koku- Usul yeniden uzatılmıyacaktır. ları da sökmektedir. Şubat niha· Ekmek fiyatı 
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Oğlum olsa asarım 
Paavo Nurmi meşhur koşucu• 

dur. Bir çok rekorlar kırmıfhr. 

hala bir çok rekorlar onun elinde
dir; yanı ayağında, bacağındadır 

demek istiyorum. 

Her hangi bir ışı başarmanın, 

o i§te muvaffak olmanın sırrı, her 
şeyden evel, o işe canla başla, 

şuurlu bir hamleyle bağlı olmak, o 
işte muvaff akıyeti ideal şekle sok· 
makla kabildir. 

Koşu, 

Nurmi için idealdir. Bunun böy· 
le olduğunu, karısı ile son günler
de aralarının açılması ıspat etti. 

Nurminin karısı, kocası aley .. 
hinde ayrılma davası açtı. Kadın 

diyor ki: 

- Nurmi atlettir ama, koca de
ğıldır. Onun bütün kahramanlığı 
koşu meydanında, koşu yolun .. 
dadır. 

Nurmi, karısının ileri sürdüğü 
sebepleri rededdiyor. Karısının 

sözlerini cerhediyor. 

Mahkeme, ayrılma kararını 

tasdik etmemek meylini gösterir -
ken, kadın son bir sebep daha bu 
luyor: 

- Kocam fena bir babadır. Ha
yırsız bir babadır. Çocuğumuz 

doğduğu zaman Nurmi bacakları

nı ölçtü, çok kısa buldu, dehşetli 
kızdı: "Bu bacaklarla ömründe 
koşu şampiyonu olamaz.,, ve on -

dan sonra bir daha çocuğun ne 
yüzüne baktı, ne de onunla ala • 
kadar oldu. 

Gördünüz mü idealisti! ... "Ba
b~m olsa tanrmam,,, "oğlum olsa 

asarım,, sözleri idealistlerin fetva
sıdır. 

Hatır ve gönül tanımıyanlardır, 
ki tuttukları işi başarırlar ve iyi 
yaşarlar. 

Sel3ml izzet 

Yılbaşı piyangosu planı 
1934 tayyare yılbaşı piyangosu 

planı tamamen hazırlanmıştır. Pi
yango yılbaşı . gecesi saat yedide 
çekilecektir. Şimdiden her ta • 
raftan piyango müdürlüğüne mü • 
racaatlar yapılmaktadır. 

Taşradaki tayyare cemiyeti şu
belerine b ilet gönderilmeğe baş .. 
lanmıştır. Şehrimizde de kanu • 

nuevvelin birinden itibaren bilet 
satışına başlanacaktır. Yılbaşı 

piyangosunun en büyük ikramiye

si bu sene 500.000 liradır. Bundan 
başka 200.000 liralık, 100.000 li • 

ralık, 50.000 liralık üc mükafat 
ile 100.000, 50.000, 30.0ÔO, 20.000 

15.000, 10.000 gibi altı büyük ik .. 
ramiye vardır. Bilet miktarı bu 

sene 25.000 dir. İsabet ihtimali Sadri Etem rgm ana ınaca i anlar şehir nisaninin yirmi ikinci çarşamba gü 

(
"- ay müddet zarfında mal ithal ede- içinde ve dışındaki boş yerlere di- nünden itibaren ekmek altı buçuk '"'CV:ı geçen seneye nazaran bir 

· nıı 8 mcı sa'lfaılll) bı'leceklerdı'r k'l kt' ---=-- " · ı ece ır. ve francala 11 kuruştur. artmıştır. 
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ismet Pş. Zongul- ' 
daktaki tetkikleri 

GÜNÜN HA BE~ LE R 'i 

Hasan Nafiz Beyin 1 Davadan çıkan 
sıhhati. düzeliyor I 

dava! 
. p 11 

Fon Dergolç aftl ,1 • ı.ı., 

Bağdatta dikilen abidenın ~ 
k üzere 

meras~minde bulunma erJ ismet Paşa gibi büyük bir hü -
k\ımet reisinin elbise değiştirmek 
gıbı hıç bir ihtiyat.ı ted~~r .alm~k -
sızın bacadan içerıye gırışını gor -
mek hır gazetecı ıçın cazıbelı hır 
şeydi. Onun için küçük bir mik -
yasta bir demiryolu tünelinin met 
halini andıran bacadan içeriye 
derhal ben de daldım. 

Evelki akşam ani bir sinir buh .. Muhakeme 
ranına kapılarak evinin taraçasın- saf balarının 

davası 

dada gitmiş olan Alınan c;Jr't. 
)erinden Yon Cchler Pa~a rıf 
ze gelmiştir. Buradan Alrtıa 

Bacanın ağzından ilk girdiğim 
zaman benden önde yürüyenlerin 
ellerindeki karpit lambasından is
tifade ediyordum. Benden üç 
dört adım ileride olan bu lamba -
ların arkaya doğru saçtığı çok za
yıf ııığın yardımiyle gidebiliyor -
dum. Fakat bacanın karanlıkları 
içinde biraz ileriledikten sonra et
rafımı göremez oldum. Bacanın 
zemini duvarlardan sızan, made -
nin iç taraflarından gelen sularla 
tamamen çamurlaşmış bir halde 
idi. Bu çamurlardan kurtulmak 
için madenin içinden kömürleri çı 
karacak arabaların rayları üzeri -
ne basmak mecburiyeti vardı. Fa -
kat ıalak rayların üzerine basarak 
yürümek için de düşmek tehlikesi
ni göze almak lazım geliyordu. Bu 
na bir de karanlık inzimam edince 
tabii mü§'külatm derecesi daha 
ziyade artıyordu. 

Bunun için biraz bekledim. Ar
kadan gelen bir e.meleden bir kar
pit lambası da ben aldım. Ondan 
sonra gene yoluma devam etmeğe 
ba!ladım. Bu ıuretle beJ yüz 
metre kadar ilerilemiştim. Fa -
kat Ba§vekil Pata ile Celal Bey ve 
yanlarındaki kılavuzlar artık çok
tan kaybolmuılardı. 

Arada sırada ayaklarım bir •u 
cereyanının içine ~iriyor, pis ıular 
topuklarıma kadar çıkıyordu. Ba • 
canın tavanından sızan sular da 
~apkamı ve elbiselerimi ıslatıyor -
du. Ben gene yürümekte ısrar edi • 
yordum. Önümde giden kafileye 
yeti~mek istiyordum. 

Lakin yirmi beş dakıka kadar 
karanlık yeraltı yolunda gittiğim 

halde gene buna muvaffak ola -
madım. Fazla olarak bu karan • 
lık yolun yirmi beş dakıka sonra 
sağa ve sola olmak üzere ikiye 
ayrıldığını gördüm. 

Acaba önden gidenler sağa mı, 
yoksa ıula mı sapmıtlardı? Buraaı 
nı anlamak mümkün değildi. Di
ğer taraftan benim biraz arkam
<lnn ıclen Nurullah Eıat Beyle di· 
ger bazıları da görünmez olmuş 
lnr, daha doğrusu geriye dönmüı 
lerdi. Böyle bir vazıyelle iki yol
dan lı :r ini tercih ederek ilerlemek-

dan sağa sola ateş eden eczacı Ha
san Nafiz Bey otomobille götürü\ .. 
düğü tıbbı adli müessesesinde evel 
ki geceyi geçirmiş ve dün sabah ta 
gene otomobille Bakırköydeki akıl 
ve asabi hastalıklar hastanesine 
götürülmü,tür. 

16 numaralı koğuşa yatırılan 

Hasan Nafiz Beyin sıhhatinde ak
§ ama doğru kısmen aalah görülmüş 
tür. Kendisi iyile!inciye kadar 
müessesede kalacaktır. 

Rumeli kavağında 
bir hadise 

Evelki gün saat 18,5 da Rumeli 
Kavağı civarında Movro.moloz 
mevkiindeki Ahmet Sudi Beyin 
çiftliğine ait ormandan dört beygir 
yükü odun çalarak kaçmakta olan 
Sarıyerli Osman, İhsan, Ali ve 
Mustafa ile korucu Necmi araımda 
bir kavga çıkmıftır. Bunun netice 
sinde hırsızların tecavüzlerinden 
başka türlü kurtulamıyacağım an
lıyan korucu Necmi elindeki çifte 
ile Osmanı bacağından yaralamış
tır. Yaralı Osman Beyoğlu Zükür 
hastanesine yatmlmı' ve carih Nec 
mi, hırsızlardan Ali, lhısan ve 
Muıtaf a tevkif edilerek müddeiu • 
mumiliğe gönderilmiıtir. 

Nüfusumuz artıyor 
Yapılan bir tetkik nüfusumuzun 

on sene içinde 2, 109,934 kişi ar~h
ğını iÖstermektedir. Doğum yü .. 
zünden artı§ miktarı her yıl başına 
vasati olarak 110 bin nüfustur. 

lere dökülmüş. Dört beş saat a
yakta beklemi~ler. Kendisini her 

tarafta aevincle ve alkıslarla kar -
~ -

ııladılar. Aynı hal Zonguldakta 
ve her tarafta müte.madiyen teker
rür etti. 

Bununla beraber diyebilirim ki 
bu maden amelesi taraf mdan al -
kışlanma hadisesi daha manalı bir 
§eydi. Bütün hayatlarını karan -
lık mahkumları gibi yer altında 
kazma vurmakla geçıren bu 
insanlar lsmet Paşanın ta Anka -
radan kalkarak buraya kadar gel -
miş olduğunu ve maden ocağının 
en karanlık köşelerine kadar gir -
diğini görünce büyük heyecan duy 
muşlardı ve hiucttiklcri bu heye -
canı çoikun tezahuratlarile gös -
teri yor lard ı. 

Paşa ocaktan çıktıktan sonra 
aldığım malumat beni hem müte -
selli, hem de müteessir etti. Meğer 
Başvekil Paşa ile Celal Bey kö

len ise b~n de geriye dönmeğe ka· mür çıkarılan yere vardıkları za _ 

rar verdim. Gene aynı müşkülat· man gündüz amelesinin İ§lerini hı 
lar içinde bacanın ağzına geldim. raktıkları, gece amelesinin henüz 

Bir müddet bekledikten sonra işe başlamadıkları bir ıaate teaa· 
P~a ile Celal Bel' de tekrar baca- düf ediyormu§. Onun için erte -
nın ağzına döndüler. Bu hakika- si günü tekrar diğer bit bacaya 
ten heyecanlı bir manzaraydı. Za- girmeğe karar verilmiş. işte bu -
valh ismet Paşa kan ter içinde kal nun için ertesi günü tekrar ocağa 
mıştı. Ocağın methaline yığın girebileceğimi dü§Ünerek müte -
halinde toplanmış olan amele ka - selli oldum. Bu suretle geri dön -
fileleri içeriden bu suretle Paşanın mekle kaybettiğim tetkık fırsatını 
çılı:ışını görünce çılgın bir alkıı yeniden elde ~tmiş olacaktım. 
koptu. "Ya,asın Paşamız!,, sesleri Beni müteessir eden hadiseye 
etraftaki dağları, taşları çınlattı. gelince, bu da Ba~vekalet kalemi 

Ereğliye vardığımızdan itiba - mahsus müdürü V cdit Beyin ocak 
ren, bütün aeyahat devam ettiği 1 içerisinde bir kaza geçirmiş olma
müddetçe halkın Başvekil Pa~a sıytlı. Meğer bacaya benden ön
hal.:kmda gösterdiği samimi teza- ce girmiş olan Ved1t Beyin bnsma 
hurat pek coşkun idi. benim korktuğum şey gelmis: Ka-

Mesela Ereğliye vapurun sa - ı-anlıkta ayaijı kavnrak duvara 
bahleyin erken varacağını haber carpmıs ve zavallı başından yara
alan çoluk, çocuk, genç ve ihtiyar lunmış ! 
herkes daha horoz ötmeden ıahil-1 Mehmet Asım 

• 
neşrı 

"Son Posta,, nın muhakemesine dün başlandı. 
Müddei umumiye göre, yasak kararına uygun 

hareket edilmemiş ..• 

Bir müddet evel Boğaziçinde Mua\l'İn Feri dun Bey şöyle de-
bir otelde Mehlika Hanımı öldür - miştir: 
düğü için İstanbul ağır ceza mah- - Ağır cezaca müttehiz ve mu· 
kemesine verilen Arif Ef. nin mu~ 1 hakeme 5afahatının gazetelerde 
hakemeıinc ait safhaların gazete. neşrinin menine mütedair karara 

lere geçmesi, mahkeme kararıyle 
yasak edildiği halde "Son Poıta,, 

gazetesinin bu yasak kararı hilafı .. 
na hareket ettiği iddiasiyle açılan 

dava, Sultanahmet birinci sulh 

ceza mahkemesine verilmiş, hakim 
Reşit Bey, bu davayı ceza mah -
kemesinin salahiyeti dairesinde gö 

rerek, dosyayı müddeiumumiliğe 

göndermişti. 

Bu muhakemeye dün öğleden 

sonra İstanbul birinci ceza mahke
mesinde başlanmıştır. 

Gazetenin sahibi Ali Ekrem ve 
neşriyat müdürü Halil Lfıtfi Bey • 
ler, mahekemede hazır bulunmuş
lar, gazetede çıkan kısmın, polis 

tahkikatı sırasında gazete sütunla
rına geçen tafsilatm bir hulasasır. .. 
dan ve bir de muhakemeye başlan-

dığına kısaca işaretten ibaret oldu 
ğunu, yasak kararı verildikten 
sonraki safhanın yazılmadığını, 

dolayısıyle mahkeme kararı hilafı-

muhalif olarak, muhakeme ıafa .. 
batından bir kısmının gazetede neş 
redildiği, huzuru mahkemede oku 
nan ve dosya meyanında mevcut 
bulunan gazete münderecatiyle 
anlaşı lınaktadır. 

Her ne kadar kendileri karar -
dan sonraki muhakeme safhalarını 
neşretmediklerini müdafaa yolun · 
da ileri sürmekte iseler de, bu mü 
dafaa, muhakeme safahatının neş 
rinin memnuiyetine mütedair kara
rın vuzuh ve sarahati kar~ııında 

kabule değer görülemez. 
Mahkemece tnüttehiz karar 

hilafına duruşmanın bir kısmını 
gazetelerinde neşrellikleri sabit ol 
maktadır. Dolayısıyle kendileri -
nin hareketi ceza usulünün 377 in
ci maddesinin dördüncü fıkrasına 
uyar. Cezalandırılmalarını iste -
rim. 

Ali Ekrem ve Halil Llıtfi Bey -
ler, müdafaalarını tekrarla, oku
nan karar hulasasının vazıyet hak
kında kafi bir fikir verecek şekilde 

na bir harekette bulunulmadığ'ını .. L--ı .. ~- ~~-·- ._. _ --Lt.•--
anlatmı§lardır. celsesine ait bütün zaptın tetkiki 

Ağır ceza mahkemesinin yasak lüzumunda ısrar etmişlerdir. 
kararına ait zabıt hulasası okun- Müddeiumumi muavini, buna lü 
muş, müddeiumumi muavini Feri- zum olmadığı mütaleasında bulun-
dun Bey, mütaleasmı bildirmek mu,, reis Hasan Vasıf, aza Tahir 
üzere dosyayı gözden geçirmek ve Murat Beyler, kısa bir müza -
için yirmi dakika mühlet istemiştir. kerede bulunmuşlardır. Neticede 

Celseye ara verilmiş, celse tek- zaptın tamamiyle tetkiki icap etti
rar açılınca, reis Vasıf Bey, zabıt ğini chseriyetle kararlaştırmıılar, 

katibine gazetede çıkan bu husus .. i\ğır ceza mahkemesinden zaptın 
taki yazının okunmasını söylemi~. getirtilmesi için muhake-:ne 25 teş· 
bu yazı okunduktan sonra, müddei rinisani saat on dörde bnakıl~ış -
umumiliğin mütaleasını sormuştur.• tır. 

ya gidecektir. , d 
11 

~I 
~ Adliye müfettişlerın e. 
~ • tıf· 

zım Bey, lstanbula gelrııı~ f 11dı 
S Brezilya hükumeti taar 

1 ..ı 
,, 'k)er r 

Balkanlarda iktısadi tetkı 'h~ 
mağa memur edilen Bre~uiı 
Liverpul baş konsolosu 1\1 .• e ı· 
F arre Y enişehirdcn şchrirıııı 
miştir. 

Posta işleri ·nde,, 
Beyoğlu postahanelerı lı~ 

hah akşam hasıl olan kalab~Jc~ 
gi,elcrin kifayebızlığı .. he. 

111 
posta ba!miidürü Hüsnu be)' 

vahı vermittir: ·ııd 
- Beyoğlu poatnhanel~ı'1 bl 

sıkı~ık vaziyet ötedenberı •tıi' 
de nazarı dikkatimizi celb\ıer 
olduğundan buna göre t~d~1 ~ 
maktayız. Beyoğlunda ıkı 1,ı> 
merkezini birleı;tiriyoruz. Gll pi_ 
ınray merkezinde birl~en bil tJ 
tahaneler asri bir şekilde ~~ 
halk, hem de memurlar içirı ~ed 
lay bir şekilde tertip edilırıe~ e ı 
Bu vuiyelte artık müşkülat" 
kaycte mahal kalmıyacnktıl'•ı' 

• 
Mahalle bekçiJer~d 

Mahalle bekçilerinden o · :lıl 
. e ı?" 

zar olmıyanların vazifelerıJ1 I' 

yet verilmesi hakkındaki 1''r 
tatbikına başlanmıştır. lı' 

Bundan batka lstanbultJ"J' 
köşe bucak mahallelerinde ~.r6l~ 
rin vazifelerinde ihmalleri g~fel' 
ğünden bu bekçilerin de ve.i\ i 
rine nihayet verilecektir. f 3l'4./ 
zası ıçinıle ıki mahalle l)el'Y~ 
işlerine nihayet veril.miştit0 

Varna Turklcri ~·tt' 
Rc.manyadan hicret etme l 

lan ırktaşlarımızı getirece1' b~· 
Samsun vapuru Köstencedefl l 
gün hareket edecektir. Mil'~~~I' 
beş yüze varan Romanya 1tı el/, 
· · h · · gel1'1 rının yarın şe rımıze 

beklenmektedir. 

Hilaliahmerin talebeye 
yardımı 

Şişli Terakki lisesif1de 

Ping pong .~ı ı~ 
Nişantaşında Şi!li T erak ,.~~ 

Edirnenin Kurtuluş sinden: Mektebimizde 'fe ıJ,,., 
oymağı bir ping - P,ong tur'~ j~ 

bayramı tertip etmittir. ı,tirak et."1e
5 

1j 
Her sene Hilaliahmer umumi 

merkezince İstanbul merkezine fa 
kir ilk mektep çocuklarının iafesi
ne sarfedilmek üzere verilen 18 
bin lira bu sene yedi bin liraya in· 
dirilmi!tir. Bu vazıyet hilaliahmer 
İstanbul merkezinde evelki gün 
bir toplantıyı icap ettirmittir. 

Ali Paşanın riyaset ettiii bu top 
lantıda hilaliahmerin İstanbul ka • 
za ve nahiyelerinin bütün mümes -
silleri hazır bulunmuştur. Çocuk 
adedinin tahsis edilen para nisbe • 
tine indirilmesiyle, gıdadan kesi .. 
lerek aynı çocuk adedinin muhafa
zası etrafında cereyan eden müna· 
kaşalarda gıda kıymetinden kesi!• 
mesj tnkarrür etmiştir . Bunun Ü -

zerine Eyüp nahiyesi mümessilleri 
bir çocuğun bir öğünde üç kuruşla 
doyurulabileceğini iddia ederek 
hazırladıkları bir formülü mevzuu 
bahsetmişlerdir. Bu formül etra • 
f ında yapılan müzakerelerden son .. 
ra bir çocuğun dört kuruşla doyu
rulabileceğinc karar verilmiştir. 

Bununla beraber eldeki para bu 

25 teşrinisani Edirnenin kurlu - yen bilumum arkada~larıı1 ş i' 
ı d f k d. 'h' k d <I r11ıı ·Ç uş bayramına tcsa ü etme te ır. 933 tarı ıne a ar oymngı ıJit1 
Bu münasebetle lstanbuldaki Edihr racaat etmeleri rica oh1ı1t.1ı'• ş l 
neliler şehri.miz Halkcvinde bir ciye: Kupa, il<inciye Ml'ldıılY 
müsamere vereceklerdir. Müsame rilecektir. 
rede muhtelif kimseler tarafından 
nutuklar söylenecektir. 

Aynı :zamanda Edirnenin kurtu 
luş bayramında. bulunmnk üzere 
tehrimizden bir heyet Edirneyc gi
decektir. 

Kurtarılan vapur 
Dört gün ev el Y eşilköy feneri 

önünde Mariapoldan ltalyada gi -
derken sis yüzünden karaya otu 
rarak 4.000 ton kömür yüklü Yu -
nan bandıralı Katara vapuru, Türk 
gemi kurtarma şirketinin Laninn 
tahlisiyesi tarafından dün kurtarıl
mıştır. 

de bu adet dört bine varıyordu. 

Hepsi de pek z;)ade fakir bulunan 
bu çocuklardan bir kısmının aç kal 
masma hiç bir mümessil rıza gös
termemiştir. Bunun üzerine umu· 
mi merkeze derhal .müracaat edile .. 

f ıltı 
Kazım Ziya Beyin ve 

münasebetile 1 .,,j~' . b'ı' '" htanbul milli ıanayı 1 

den: 1'~ı~ 
Kıymetli arkadaş•mıı di•I~ 

Z. B f · t' J<etl ·l ıya ey ve nt etmış ır. ~ iJ 
son vazıfei hürmeti ifa etJ11.C ~.,~~ 
re snnayici arkadaşların bil ~pııt' 
salı günü snat 1 o da ccr'.g. 1' ol( 

l rıC 
hastanesinde bulunma arı 
nur. 

ı~" Bulgar ve Yugos 
51 

Kralları konuşn18 yıJg~ 
l .;e e' Zagrcp, 19 - Bu gar ele' ı 

lav krallarının mülakatı gsı.11'' 
ay nihayetinde olacaktır'· 0,ıl 
k ı k 1. . n Yu' .~~· rn ve ra ıçes1 resme Jev 

·ı . l ı· . . . aret e ya aı eı cra ıyesını zıy 6' 

!erdir. . . ..,.,J-'1• 
h · · kı.ıw ııf' 

ders senesi icinde ancak iki bin co· rek tahsisatın her seneki mikti\rına 
~ . 

Her iki memleket u . ı 1o 1 
nnm ziyaretlerinden bıı'~svf'f 

cuğun iaşe masrafına tekabül ede.. iblağ edilmc~inin istenmesine ka -
bilecekt;... Halhuki geçen seneler rar verilmi§tir. 

Bulgar papasları da Yugos 
gideceklerdir. 
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K~~el-y~İ11 Ka~!~n ~-~ T şkilitı Ma s sa 
Alexan dre Duma s fi ls aııımnnmın:·:m ımıııınımıııımıııınınnmımııu Selami / z z et lııııınmımıını1mm1mıı1mı1ıını1mmılllnımnımm1~ilffillll lll!llmlıTıll m1Jllllll1lliiiill~lllllilll\ill lill\lillllifüfü~mmllimi 1ll'1ml1~m~ın illi ıfı lıü!~lll llf~I ıfil' 

M 0 .. VAKIT'ın yeni Tefrikası : 19 Yazan: A. Mil 
dı h. uva} fevkalade heyecanlır ı len paranın sözü olmaz; kaça al- •ı k •t l B h 
ı~rn ~Öerca~ını da sa~lam~ğa lü - dığımı d~ unuttum gitti. Vası lev l . o unursa eljQZlf em 
rak se . ~uyordu. Gozlerı yaşara· -- Yuz franga aldınız. ' 

' 
81 

htriyerek dedi ki: Bozuldu.m: •ı A h J ki k l kt 
~·;;:~;.~re::::· e~ılı~ımı M~az':'.r yor=n~:~'.· dedim, nereden bili- l QÇSlZ em UO orsuz Q QCQ l 
'-len 1 erım osyo. 
le ~.er birbirlerinden çekinmez _ - Satışta bulunmak üzere bu-
is;i •zi bugün muhakkak görmek raya geldim, fakat bir gün sonra 

Be~azıtta oturan Ru~ konsolosc- , çeteler t.eşkil ederek bu~ların gi · ı teşkil c~i~mekte .olan çe~.elerin b~· 
nun bır kavası vardı kı bu adam ~ receklerı mıntakaları tayın etmeye I ş.ına getırıl.melerı takarrur eyleıuış 
son zamanlarda ortalığı karıştır - ı çalışırken diğer taraftan da han tı. Yordum Ot l b'I d' yetiştim. Ondan bir hatıra almak e§Ya.I • e e ı e gitme ım, 

arınn g" d d' b istiyordum. Hemen müzayede me-koşt on er 1m ve uraya maya ve ahali arasında tahrikat hududu arazısının krokilerini al - Beyazıt mutasarrıfı olan Nedim 
yapmak hususunda Ruslar hesabı- dırtarak bunların suretlerını tebyiz beyin bu husus ıçın Erzurumdan 
na epeyce yararlık gösteriyordu. ettirip postayla Erzurnma yollu • çektiği şifreli biı· telgrafnamede 
Vazıyetin fenalaşmakta olduğunu yodardı. Burada dahi, her tarafta deniliyordu ki: 

•İ);j ~~· Erken olmasına rağmen, muruna gittim, satılan eşyaların 
durn. u amıyacağımdan korkuyor _ listesını görmek müsaadesini iste-

M. Düva} ... 
ır" n ocagın yanında yer 
ı:;Oaterd' 
linj k ıın. Oturdu, cebinde mendi 

ç.ı ardı bir ""dd t ...... k l>ad ' mu e yuzunu a 
ı. 

lia:zin ha . . .. 
:Zın ıçını cekerek: -B . "e a ... 

1 
u saatte, bu kıyafette gelen 

g 1Yan bu · t · · . d rıe i t d' .... zıya re çının sız en 
a e ıgı . l . nı an ıyamazsınız. 

Sızden b' 
fleldiın. rr Şey istirham etmeğe 

. - Söyl · . . . . . lıy eyınız efendım sızı dın-
oruın. , 

-Maı· .. · G •atılırk gorıt otyenin eşyaları 

B en orada idiniz deg"'il mi? 
u s" ] ttıu o:z erden sonra alt etmeye 

\'affak ld ... ' 
fa dah 0 ugu heyecanı çok de 
tİnj .. a fazla kuvvetlendi ve elle· 

gozlerin "t" k b . Yer d e co urme mec un • 111 e kaldı. 

da - Gülünciim değil mi?. Bunu 
. llla:zur g·· .. .. b . d' l .k 
ısin .. orunuz, em ın eme 
d gosterdi~· . b .. .. l Uk gınız sa rı omrum o -
_ ~a. ... unutmıyacnğım. 
içi e~er leessürünüzü hafifletmek 
'J .. ...,.n elınıden geleceğe benziyen bir 
her h araa. ıôyleyınız, yapayım, 
gem kade .size bir hizmet edebilir
iirn. endımj bahtiyar addedece-

'Gr~· Duvalın cana yakın bir tees-
l . u vardı on h .. .. k . 
ıy0 d • a oş gorunme ıs· 

r uın. 
Dedi ki: 
.... _ s· b 

ız iı· şey satın aldınız mı? 
:: Evet, bir kitap aldım. 

l\ı1anon lesko mu?. 
-Ev t e . 
-K· 
- Y•lap hala sizde mi?. 
A. atak odamda. 

~ldı t~an Duval derin bir nefes 
h· ' agır bi .. kt k l . ı tah r yu en urtu muş gı-
?ttakı ~ladı ve bu kitabı alıkoy
!trtı ~b endısınc hizmete baslamı -

gı i tesekk·· · • • ur ettı. 
l<cılkt 

e'ttitd' ırn, odama gidip kitabı 
ım, verdim. 

· 1'itab1n b · · 
~İı:ıj k ırınci sayıfasına baktı, 

atıştırdı: 
....... 'f 
S arnarn, dedi, bu. 
ayıfalara ı'k' b .. " k d.. .. a 1 uyu yaş ustu. 

h. aşını k ld d ... ~" ....,, d h a ır ı, artık agladıgı· 
}'~ lü a a da ağlıyacağını saklamı-

ıurn .. 
......._ B gorrneden sordu: 

~iy .. t u kitaba büyük bir ehem • 
" Ver· 

ıyor musunuz? ........ N ... 
eden sordunuz? .._ ](• .. 

~cleceltti~abı bana satmanızı rıca 
bunu ·.. . 

n uzerıne· ........ M . 
de.ı· crakırnı m'"zu ·· .. ·· . ~l?tı, h k' ... r gorunuz, 
'1~ıiniı du ... ~tabı Margörite veren 

egıl nıı·? 
......_ E:v .. 

et, henı'm -a . 
~~ · u kitap · · d" l&.d sızın ır, alınız ai-
tıttı. e edebildiğim için bahtiya .. 

~. Duvaı teredd" . ._ p ut ettı: 
al'aaını vereyim ...... ... :.. . .. 

~ de •dınız de hediye e-

Ô,1e l>lr sat 
ışta, bu kitaba veri• 

dim. Bu kitabı sizin aldığınızı gör-
dü.m ve sizden kitabı geri istemeye 
karar verdim. Filvaki böyle bir pa
ra verişinizden, bu kitapta bir ha
tıranız olması ihtimali de hatırıma 
geldi. 

Bunu söylerken, Arman, benim 
de Margöriti, kendısı gıbı tanıdığı
mı söylemek istiyordu. 

ve harp zuhur edeceğini anlayınca olduğu gibi hissedilen nevakıs, "Cete teskılatında istihdamları - . 
bu kavas yakayı kurtaramıyacağı- parayla silahtı. halinde cesaret ve nüfuzlarından 
nı anlıyarak Beyazıttan bir gece Be)azıt mutasarrıfının himmeti bihakkın istifade olunacak ve in -
firar etmeye muvaffak olmuştu. ile orada bir de Hilaliahmer heyeti del!cap düşman üzerine saldırarak 
Fakat firarı vakıt ve zamanında teşkıl edılerek elh yataklı bir has· çarpıştırılacak ve öteden beri Rus 
haber alınarak Necati beyin mai - tane açılmıştı. Fakat bu hastane - İran havalisinde kaçakçılık ederek 
yetine tahsis edilen süvariler der- nin doktoru yoktu. Beyazıtta hem havalii mezkurenin her cıhetını ka 
hal takibine rıkarılmıştı. Sabahle· eczacılık, hem de doktorluk yapan d l 

::r nş karış bilmelerinden o ayı mat-
Kendisini temin ettim: yin Necati bey dahi süvarılerm Vasil ismindeki bir rum (KarakiJi.. l lup derecelerde hizmetleri görü e-
- Matmazel Gotyeyi şahsen ta gittiği istikamette kavası kovala. se) ahzıasker §ubesi tarafından fi- cek olan meşhur (Derbo) ve Ah. 

nırım. Ölümü bende, güzel bir ka- mıya haşlamış ve süvarilerine ye - rari diye takip olunuyordu. Vasil 
dülkuddus ile vadii firarda bulu • 

dma tesadüf etmekle zevk duyan tişmişti. Süvariler daha Necati Bey tevkif edilerek başka bir mahalle 
b k · d nan ( Kurtho) ve Keskübanlı ağa genç ir er eğin üzerın e yapaca· gelmeden kavas (Kazlikaya) veya sevkedilseydı bütün Beyazıt ilaç -

ğı tesiri yaptı. Satılan eşyaları ara• hut (Kızılkaya) da yakalamaya sız ve doktorsuz kalacaktı. Onun 
sından bir şey satın almak iste- muvaffak olduklarından mesele bu için üçüncü ordu kumandanlığına 
di~, inat ettim, hu kitabı arttır- suretle halledilmiş oluyordu. Ka • müracaat edilerek bu Vasilin Be .. 
dım; neden yaptığımı bilmiyorum, vasm tevkifinden sonra akıbeti ynzıt seyyar jandarma alayında is
bu kitabı almama mani olmak isti .. meçhuldür. Onun hakkında veri - tihdamına emir alınmıştı. 

çete rüesası tayin olunarak bunla· 
rın maiyetlerine mahpusinden (Ap 
tullah Pazik) ve (Musa Hudo) 
ve Mehmet ağa ve ( Öskani) ve 
(Hasan Paltik) ve (Bro) ve (Me· 

mi) ve Mamoy Keleş ve Halit Ma 
mo ve Ahmet Beki, Halit ve Mus-

yen ve üzerine düşen birini kızdır- len raporda merkumun üç mute .. Her tarafta olduğu gibi Beya -
mak için olacak. Tekrar ediyorum, met atlıya terfikan vesikasıyle zılta dahi hapishanede mevkuf bu 
b k 't · · d' V b b d l f I · d tafa Tosun Brodin ve fı'rar·ılerdeı1 u ı ap sızın ır. e unu en en (Bargiri) ye gönedrildiği yazılı unup nü uz ve cesaret erın en 
benim müzayede memurumdan al- bulunuyordu. hakkıyle istifade edilecek ve öte- Avni verilirse bunlardan teşkil olu 
dığım gibi almayın, bu kitap teşer• Teşkilatı mahsusanın Beyazıt clenberi Rus havalisinin her ciheti- nacak çetelerde şiddetli yararlık .. 
rüfümüze ve daha samimi görüşe- kolu bir taraftan böyle mütemadi ne vukuf peyda eylemelerinden 1 Jar, büyük fedakarlıklar memul 
bilmemize vesile olaun. casuslar istihdam etmek suretiyle dolayı matlup derecelerde hizmet- olmakla mazharı af olmalarına de-

Arman elimi sıktı: Rusların vazıyetini ve ahalisinin leri görülecek olan mücrimlerin lalet buyrulması ... ,, 
- Kabul ediyorum, dedi, teşek ahvali ruhiyesmı anlamıya ve h~fi tahliyesi temin edilerek bunların (f)e\'amı rnrl 

kür ederim, size ömrüm oldukça r • 
minnettarkalacağım. ~ MEMLEKET HABERLERi 1 

Armanla, Margörite dair konuş _ • 

mak istiyordum. Kitabın ithafı, 1 . d f ecı· hı· r 1 B d 1 . b. . kalkıp Parise gelmesi, bu kitabı Zffilf e uca a ecı ır cınayet 
ele geçirmek istemesi merakımı tramvay kazası 
tahrik elmıştı. Fakat bir şey sora• 
cak olursam, sırf üstüme vazife 
olmıyan §eylere karışmak için, ki
tabı hediye etmiş mevkiine düşe -

İzmir (Hususi) - Cuma günü j ve akrabası olan kızı, kocasının 
gecesi Bucada Cami caddesinde yanma göndermesini söylemiştir • 
bir münakaşa sonunda bir kişi öl- Mehmet Ef. buna cevap olarak: 
müş, bir kişi de yaralanmıştı. Ka- - Bu mesele beni alakadar et
til, fırıncı Recep usta namında mez. Hem de şimdi halledilemez. 

cektim. 

Galiba arzumu hissetti, dedi 
ki: 

- Bu kitabı okudunuz mu? 
-Okudum. 
- Yazdığım iki ı;atıra ne der-

•. ? 
sımz .. 

- Kitabı hediye ettığınız ka -
dm, sizin nazarınızda, aynı cins ka 
dmlar fasilesinden değildi, çünkü 
yazdığınız şeyi alelade bir iltifat 
telakki etmedim. 

- Hakkınız var. O kadın me
lekti. 

Bakınız, şu mektubu okuyunuz. 
Tekrar tekrar okunmuşa benzi .. 

yen bir kağıt uzattı. 

Açtım, şunlar yazılıydı: 

İzmir, 20 (Hususi) - Evvelki 
sabah Salhane ile Karataş arasın
da feci bir tramvay kazası olmuş 
ve Seyfi Ef. isminde bir genç başı 
tekerlekler arasında sıkışmak su
retile ölmüştür. 

Kaza 9 numaralı tramvay ara
bası geçerken Seyfi Efendinin çok 
hızlı giden tramvay arabasına bin
mek istemesinden ileri gelmiştir. 

Ölen Seyf Ef. ·bekar ve yirmi ıkı 
yaşında Abdullah Ef. isminde bi
risinin oğludur. Annesi ecnebi 
bir kadındır. İzmirde kımsesi yok 
tur. Kordonda komisyoncu Ke .. 
mal Beyin katibidir. 

Seyfi Ef. tramvayın çok hızlı 

ilerlediğini görmesine rağmen 

ona atlamak istemiş ve birincı 

mevki arabanın demirini tutmağa 
teşebbüs etmiştir. 

biridir, vaka şöyle olmuştur: Yarın hallederiz. 
Bucada Cami caddesinde bak - Demiştir. Gündüz içtiği fazla 

kallık eden Bosnalı Mehmet ve rakının tesirile kafası bulutlanan 
Hamza Efendilerin iki bakkal dük Recep usta, Hamza ve Mehmet 
kanı vardır. Bunların yanında Efendilere küfrederek tabanca• 
Boşnak Recep ustanın da fırını bu 
lunmaktadır. 

Recep ustanın kain biraderi, 
bundan bir müddet evvel bakkal 
Mehmet Efendinin akrabası olan 
bir kızla · evlenmişti. Aile ge -
çimsizliği yüzünden kız; kocası -
nın evinden kaçmıştır. 

Recep usta, cuma günü Kızıl -
çullu koşu meydanında yapılan at 
koşularını seyretmiş ve rakı içerek 
kendisine malik olamıyacak de -
recede sarhoş olmuştur. O vazı -
yette gece saat 20,30 da bakkal 

ıomı çekmiş ve: 

- Öyleyse alın payınızı. 
Diyerek evvela Hamza Efendi

ye iki el ateş etmiştir. Hamza 
Efendi, her iki ayağından yarala
narak yere düşmüştür. 

"Azizim Arman, 

"Mektubunuzu aldım, değişme-
O sırada eli kaymış ve tutuna -

Hamza Efendinin dükkanına git -
mamış, ikinci mevki arabanın ön 

Bunu gören Recep usta taban· 
casını Mehmet Efendiye çevirmiş 

ve o sırada kaçmakta olan Meh -
met Efendiye dört el atmıştır. Mer 
milerden ikisi arkasından girmiş 

ve kalbinde kalmış, birısı de sağ 
kasığına saplanmış, dördüncü kur 
şun mesaneyi delip geçmiştir. Meh 
met Ef., derhal ölmüştür. 

Katil, bu kanlı cinayeti işledik
ten soma Buca civarındaki dağla: 
ra kaçmıştır. 

mişsin, gene iyi adamsın. Allaha 
şükrettim. Evet canım, hastayım, 

affetmiyen bir hastalığa yakalan -
dım. Bana gösterdığm alaka ıstıra• 
bımı çok hafifletti. 

sahanlığına atlamak istemiş, sol mış ve: 
- Git, bakkal Mehmet Efen -

elile bir yere tutunabilmiş ise de 
diye söyle: kainbiraderimin karı -

sağ elite tutunamamış ve vücudu 
sını eve göndersin. 

aşağıya sarkmıştır. Tramvay bu . 
Hadise tahkikatına müddeiu -

mumi muavini Ali Bey vazıyet et -
miştir. 

vazıyette kendisini sürüklemeğe 
(Devamı var) 

başlamıştır. O sırada birinci mev-
ıı -· "" "' .. """""--fi ki arabadaki biletçi tehlikeli vazı-
fi Kongreler ii 
tmunnnıııumnnnmnnmınmttıuın111111nnı-ıwnıım11uımıımıa ~ yet görmüş ve tehlike işareti ver-
Sağır ve dilsizler cemiyetinden: miş, vatman da derhal firenleri 
Cemiyetimizin 24/ 11/ 933 cuma sıkıştırmıştır. 

günü saat (14) te senelik kongresi Tramvay raylar üzerinde altı 
yapılacaktır. Cemiyetimize men .. metre kadar kaydıktan sonra dur
sup olup ta lstanbulda bulunan a - ' muttur. O sırada Seyfi Ef ·: te -
zalarımızın behemehal gelmeleri kerleklerin arasına girmiş, başı 
rica olunur. tekerleklere ve demire çarpmıf, 

Demiştir. Bunun üzerine Ham-
za Ef ., Mehmet Efendiyi çağırmış 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yaralanmıştır. 

Derhal etraftan koşanlar ken
disini raylar üzerinde bulmuş ve 

Bir kamyon köprüden 
dereye yuvarlandı 

başından kanlar aktığını görmüş- İzmir - Ayvalığa giden kam
lerdir. O sırada henüz yaşadığı 1 yon Yedikoyunlar köprüsünden 
nabzından anlaşılan Seyfi Ef. iki geçerken dereye yuvarlanmış, şo -
dakıka sonra ölmüş ve kafası beş för ve beş yolcu ağır surette ya -
dnkıka içinde şitmiş, kocaman bir ralanmışlardır. Yar alılar Bahke • 
şekil almıştır. &İr hastanesine yatırılmıttır. 
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Kuvvetli bir ümit Çifti 25 Kuruş _ 

=~ Aylık yoklaması yapılıyordu: Sofrada bir genç, bıldırcın kı - ! 
- isminiz? zartmasını yerken: ~ 

~ - Ane Nazende. - Ma,allah amca, dedi. Artık ~ 
=
J - Kaç yatındasınız? her aeli•imde bıldırcın ~ 

"' 

ılZ --
=====- - Yetmı' • be•. 

0 :ı yıyorum. =~ :ı :ı Bu ne avcıhk böyle!... = 
- Evli misiniz? ... =-== Yengesi cevap verdi: 1 - Hayır, daha evli değilim. - Çar§ıda çiftini 25 kuruşa bul- J 

= Nezaket der si duğu için amcan artık avdan eli § I Taammüden katilden idama mah boş dönmüyor. ·~ 1 

-~~~· 
Bir kon/ erans ~ kumdu. Sabah daha ortalık aydın

~ !anmadan kapıaına dikilen adliye 
~ erkanından 0 gün son günü oldu • Konf er anı salonundan çıkan a -
~ ğunu anlayınca hemen kalktı. Saç hali içinde iki yaşlıca zat konuşu -

yordu: 

~ yaıet meydanına götürüldü. Cellat - Doktorun sıhhat hakkındaki 

~ ~ 
~ kolundan tutup ta sehpanın altın - konferanaı fevkalade parlak oldu. 
~ daki iskemleyi göstererek: Hele uyku bahsinin ne kadar mües 

;> ~ - Çık bakalım! sir olduğunu tahsımda tecrübe et -

..._...,... ~ · Diyince kızdı; ka,larını çatarak tim. ~ "'=!'l'ftl----------_. --=-==~ cellada döndü: - Ne çabuk? 5==--_= 

Şemsiyeli - Biraz nezaket öğren. Lutfen - Evet, hemen uyumuş, kalmı - - Kocan kendisini haksız yere mi 
bahçe koltuğu ~ çıkar mısınız? Derler. tım. :: ~ kıskanıyor ? 
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Diş tecrübesi 
Kadriye Hanım büyük biı 

!lle r 
d ~ ıste çatmadığr, bahse -
~er en aleyhinde bulunmadı
gr ki 
111 .. ~s:yi brrakmamıştr. Ki . 

ısını "ırkin ki . . . hl" k sız : . , mısını a a -

1 
' kmısıni dedikoducu bu -

tıyor b"t·· uu .
1
' u un vaktini dediko . 

n. 1 e ve onun bunun zemmi -
1 

Yapmakla geçiriyordu. 

d Mecliste bulunan hanımlar· t:. birisi yanındakine eğiJe -

da; ~adriye Hanımın ağzın. 
dışler takma mı? 

Diye sordu. Oteki hanmı 
cevap verdi: 

. - Evet ya ... Hem de dah:.ı 
tıç beş günlüktür. 

nu ~ O~un için desenize ... O-

n. unu ısırarak yeni dişleıi -
ı tflc ··b · ru e ediyor. 

Fena bir gece 
. Pek şık ve adeta züppe bir 
~ıanıınef d' h' . n en ı ımayeı hayva -
mat cenıiyetine aza kaydolun-
uştu. Artık hayvanların hi . 

nıay · ş" esınden başka bir şey dü-
unn1üyordu. 

Bir ·· 
ti: gun arkadaşlarından bi 

ku- Dün gece, dedi. Tahta . 
k rusu toplamaktan sabaha 

adar uyuyamadık. 
tak Vah, vah ... Desenize tah 
~ urusu nesli diin fena bir gc 
e geçirdi. 

Kadın ve yaş 
C1.lip B 

felld' ey nasılsa bir hanıme -
.ı •Ye, heın d .. h 
'll. Yt.f e uç anımın yanın 

a•la. f 
1~ •orınuttu. Bu gafletinin 

lf1.n a.r •nda olmıyan Galip Beye 
•ınefendi: 

- Otu2: alt ' D' - Ot 1 • ıye cevap verdi. 
t-.hın· U2: altı ını? Hayret!.. Hiç 

•n etınek k b·1 v• li a ı degıl. 
•nıınef d' 

l'lır: en ı nıemnun ve mağ -

-Çok na 'k · · · ._. zı sınız Gahp Bey! 
dtterıı S.., hakikaten hiç tahmin e-

d ez. Ben · · 
e tan ıızı en atağı ellisin -

'Yorduın. 

Ağırlık bahsi \ . Bir netice Zelıranın cevabı 
Büyük bir müsamere veriliyor • Yem ta§ınmıılardı. Ali Naıat B. Yazı plajlarda geçiren bir ha -

du. Kalabalık o dereceye gelmişti kendisini, zaaflarını, meziyetlerini nımefendi anlatıyor: Bir gün hiz -
ki bir masanın etrafında sekiz, on anlatırken dedi ki: metçisi Zehrayı alıp denize götür

kiti, kadın erkek oturuyordu. _ Bir halim vardır, ahmakça müt. Hem de Floryaya ... Ona bir 
Danıedenler içinde birbirinin a- bir it gördüm mü, hemen kendi kabine ayırmış: 

yağına basmıyanlar nadirdi. kendime gülmeğe hatlar, katılırım. - Haydi, gir de soyun, denize 
Kenarda altı kadın ve bir tek er gel! Demiş. 

kek bir masa etrafında toplanmıt· 
lardı. Erkek orta ya§lı, fakat biraz 
fazla sulu idi. 

Kadınları birer birer kaldırıyor, 
ba§kalarile meşgul olmalarına mey 

, dan ıbıraknlıyor,,. bundan cfolayJ nn 
sılaa masasına topladığı altı ka -
dının birden hiddetini celbediyor
du. 

Bir def asında yanı başındaki ha 
nımefendiyi dansa davet edince 
güzel kadın nazikane: 

- Size ağırlık vermiyeyim efen
dim ! ... 

Diye dansı reddetmek istedi. Fa
kat ıulu zat: 

- Bana hayatımda hiç bir ka -
dın ağırlık vermemittir. 
Cevabını verince masanın öte ta 

rafındaki genç bir çapkın kız he -
men atıldı: 

- Galiba beyefendi, yalnız za -
if kadınlarla tanıtmıf ... 

-
Nasılsın oğlum? 

Aıkerlcrile sohpet etmekten hoş 
lanan bir Alman cenerali bir gün 
efrattan birine: 

- "Naaılaın bakayım, oğlum?,, 
Diye hatırını soruyor. Nefer bunu 
i,itince sevinçten gözleri parlıyor 
ve diyor ki: 

- Ya, ıiz benim babamsınız öy 
le mi? Annem sizi yirmi iki ıene -
den beri arıyor!,, 
Na11111111...,t1t1HMMnmıııemnrn11191nnu111nmııımnımı111fUHtı""'ı"11111qnrııı•ı1ııı 

Aynaya ne bakı:yoraun? Bir 
nfyetJn mi var? 

- Evet, doktor alnlrlerlml kuv· 
vetJendlrmek için idman yapmamı 
aaytemlttl• Acaba kendim traı 
olayım mı diye dtltlnlyona-. 

- O halde sizin ömrünüz gül • 
mekle geçiyor demek. 

Sıkı bir tenbih 
Ahm~t B. Y.~.aiJesi Avrupa

daki seyahatlerinden geliyor
lardı. Kendisi, karrsı, bir de 
6 yaşında çocukları Faik. .. 
Tam rıhtıma çıkacakları sıra -

da eşyalarının gümrükte mua
yenesine başlandı. Bavullar bi 
rer birer gözden geçiriliyordu. 
Bu araştınnayr yakından sey
reden ve bunu bir nevi sak -
lambaç sanan Faik gümrük 
memurlarından birine güle -
rek: 
- Ne arıyorsunuz orada? 
Diye sordu. Gi.imrük memu 

ıu cevap vermedi. Fakat Fa -
ik: 

- Eğer babamın sakladığı 
· sigaraları arıyorsanız bula -

mazsmrz. 
Dedi. Gümrük memuru ha -

~mr çevirdi : 
-Neden? 
- Eğer annemin sakladığı 

ipekli kumaşları an yorsanız 
onlan da bulamazsınız. 

Gümrük memuıu tam Fai -
kin ağzından bu kaçak eşya -
mn nereye saklı olduğunu öğ-

reneceği sırada Faik babası -
nm bir işareti üzerine koştu, 

gitti. Fakat biraz sonra gene 
gelmişti ; giiınriik ınemum 
sordu: 

- Kiiçük bey. ! pekli ku . 
maşlarla cigaralar nerede? 
Bakalım sen biliyor musun? 

Faik kahkahalarla gülüyor, 
bu saklama oyununa haydı -
yordu. 

- Ben elbet biliyorum yn, 
ama şimdi ha bam tenbih etti. 
Yorganın içine sakladıklarını 
size söylemiyeceğirn. 

Biraz sonra kumlar üstünde sa
hile inen hanımefendi bir de arka 
ıını çevirince ne görsün: Zehra çı
rıl çıplak, yalnız omuzuna bir hav 

lu koymuş, geliyor, hemen karşuı
na çıkmıt: 

- Kız bu ne hal? Diye sormuş. 
Zehra demiş ki: 

- Şimdi denize girecek değil 
miyim? Sade omuzlarım meydan -
da kalacak diye yalnız omuzlarımı 
örttüm. 

Ahlak dersi 
Babası oğluna nasihatler ediyor 

du. Bir ara dedi ki: 
- Bir adam namuslu olduğu ve 

doğruluk yaptığı zaman bahtiyar 
olur. Ancak o zaman derin bir 
memnuniyet hisseder. 

- Peki, öyledir de dün sen 
tramvaya para vermeden inince 
neden sevinçten gülüp duruyordun 
baba? .. 

-
Benzediği gün 

Feriha Beyoğlunun meşhur bir 
kuvaföründe yüzünü, gözünü,saçla 
rını, tırnaklarını boyatıp, cilalatıp, 

parlattıktan sonra aynaya baktı; 

hemen sokağa fırladı. Civardaki 
bir fotoğrafçıya girerek: 

- Benim güzel bir resmimi çe . 
kiniz. Bugün kendime en çok ben
zediğim gündür! Dedi. 
nn11ıınm11N111ımnmm111nuıınıım11111unmmnmnınnuuırımunuıumnııı ı umıuıuı ına 

- t eyefendi, çok rica ederim, 

plyealm timdi batladıfı için ayak· 

larıDIZln ucuaa basarak içeri glrlolz. 

- Neden? Ahall hemen uyu· 
mıya mı baıladı ? 

Meşhedinin avı 
Meşhedi bir mecliste büyük 

avlarından birini anlatıyor -
du: 

- Silahı omuzuma vuran -
da temnıanı iki gün iki gece 
yol yürümüşem. 1ki gün deru
mınde 6798 domuz gebertmi-
~cm ... 

Mecliste bulunanlar bura -
kamı işitince gülmeğe başla -
dılar. 

- Neden güJüpsünüz? 
Diye sordu. Birisi dayana -

madı: 

- A meşhedi, dedi. Daki -
kada bir domuz vursan gene 
iki giin 6798 domuz öldür . 
mek için kafi gelmez. Çünkü, 
iki günde geceli gündüzlü 
2880 dakika Yar. 

Meşhedi mübalağanın faz -
la kaçmış olduğunu çakarak: 

- Beli... Bilereın. Emma 
men yalnı zdcğildiın. 

- Ha, o başka ... 
- Beli ... Nezdimde arha -

daşnn vardı. O silahı doldu . 

J'ltptu, men endaht edüptüm. 

Midede ağırlık 
Doktor başını hastanın mi . 

desine koymuş, dinliyordu. 

- Hazmı çok güç bir şey 
yemişsiniz, midenizde bira -
ğırlık hissetmiyor musunuz? 

- E\'et, bir sığır başı ağır
lığı ... 

Huy ve Çocuk 
Küçük Şadanın yaramazlığın • 

dan, arsızlığından babası bıkmı, -

tı. Elaman diyor, yaka silkiyordu. 

Bir gün bitişik evdeki ihtiyar Şada 

nın bir cam kırdığını söyleyince 

babası dayanamadı, karısına: 

- Bu bacaksızdan artık bütün 

mahaJle bizar oluyor. 

Dedi. Hanım omuzu silkti: 

- Ne yapayım, dedi. O bu fena 

huylarını benden almadı ya ... 

- Doğru ... Sen huyunu kendine 
sakladın ... 
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~l_H~i_k~i_y~e~~~~~~~-~~r~~K~!~ 
Oyuncak 21 T.uni 22 T.sani 

rrı~ııınııııun Aptülhamidin Yaveri nnı ıı 
KEÇECİ ZADE 

izzet Faat Paşaaı• 3 Şaban 4 Şaban 
Gün do~uşu 6.~ 6,!\5 
Gün 1 atışı 16,46 16,46 Nakleden: Selami lzzet ~ HA1/RALARI 

Çocuk, yolun nihayetindeki ıs- ı tuzla buz etti,sonra 
aız arıada, kendi batına toprakla dıtarı attı. 

Sabah namazı 6,50 6,~tı 

pencereden O~Jc namazı 12,ıco ı2,0f) '-.aıınnıımıııuıııııınıımıııımıııımıııııııı1ı ııımııuııııı ıııııınıııınıııuııııııııııınıı nıııı ıııııııııınnıııııınııııııuıııuııııuııınuıııınınmıunınn ruıu 1 e 
oynuyordu. Öyle dalmıftı, ki uıul ~ :f. :ıt-

uıul, bir adamın yaklaftığını fark İki gnü 10nra, adam, küçük ar-
etmedi. Birden, oynadığı yere bir kadaıını aynı yerde buldu ve ço -

aölıe uzanmca ba.fnıı ç~virdi, A _ cuğa hayretle baktı. Gülsüm san-
Clam sordu: ki ihtiyarlamıf tı. 

- Oynuyor musun kız? - Hasta mısın Gülsüm ..• 

- Oyr.uyo,.urn. -Değilim. 

- Senin adın ne? - Ya neden böyle yorgun duru 

- Giılıüm. yorsun? 
\ 

Adamın iki el: p~ ntalonunun 
Kız cevap vermek istemedi. A

dam sordu: 
cebindeydi. KaRke~i::: kaılarının 
üstüne eğmişti. .",5,:rnun bir kö -

fesine sigarasını i!iııi. mişti. Dik -
katli dikkatli çocuğa lakıyordu. 

Kız, ellerinin lopn·~ım eteğinin 
ucuyla sildi. Achm 'ordu: 

- Küreğin yok ml'? 
- Yok. .,,... 

- 4\n .... ~~ ::::_ :e de, sana bari 
bir kova alsın .. 

Gülsüm, büyük adam gibi başı
nı salladı: 

öleli, 
ruz. 

Nerde para! .. Babam öldü 
yiyecek ekmek bulamıyo -
Kardeşlerim de, ben de ya-

rı açız. 

- Annen çalışmıyor mu? 
- Çalışıyor, çamaşıra, temizli-

ğe gidiyor, ama yeni babam bütün 
paralarını alıyor. 

. - Yeni baban kötü adam mı? 
- Değil, fakat hep rakı içmek 

istiyor. 

Bir sessizlik oldu. Rüzgar, boş
lukta ıslık çalıyor, kalın, esmer bu 
)utları dağıtıyordu. 

Adam devam etti: 
- Benden korkuyor musun? 
- Hayır. 

- Öyleyıe haydi gel gidelim 
de, sa.."la oyuncak alayım. 

- Ne oyuncağı? ,,-
- Ne istersen. · 
Gülsüm, adamın uzattığı sıcak 

eli tuttu. Y anağma dayadı ve 
yanyana çarııya gittiler. 

•.. Gülsüm evine sevinç içinde 
döndü. Onun da sahici, yeni, lü
zumsuz bir şeyi vardı. 

Kız, oyuncakların ortasında 
hayli düşünmüş, bir türlü han -
gisini, neyi alacağına karar ve -
remeınitti, nihayet gözlerini açıp 
kapıyan bir bebek almıştı. 

Gülsümün kardeşleri, bebeği 
görür görmez istediler: 

- Bize ver! 
Gülsüm azametlendi: 

- Vermem, benim kızım o! 
Sesleri duyan anneleri geldi. 

- Bu bebeği nerden buldun? 
- Bulmadım, verdiler, 
- Kim verdi? 
- Tanımadığım bir efendi. 
Kadının zihninde kötü bir şüp

he uyandı. 

- Onun evine mi gittin? 
- Hayır anne, çarşıya gittik, 

istediğimi aldı. 

Çocuğun suratında bir 
şakladı. 

tokat 

- Hele bir daha tanımadığın a 
damların peşine takıldığını duya -
yım, gebertirim seni! 

- Fena bir şey yapmadım an -
ne. 

- Bebeğin nerde? 
Kızın gözleri yaşardı, içini çek

ti. Adam bebeğin akıbetini öğren
di. 

- llahi çocuk, bebeği neden 
karde§lerine gösterdin? 

Gülsüm hmçkırarak cevap ver· 
di: 

- Dayanamadım, bebek sahibi 
olduğumu bilsinler istedim. 

Adam, kolundaki saate baktı. 

- Bugün vaktim yok. Ama sen 
uslu otur. Ağlama artık. gelir sa
na başka bir bebek veririm. 

•.. O günden sonra Gülsüm o
yuncağı beklemeğe başladı. 

Her gün, sabahtan akatama ka 
dar, arsada, bir taşa oturuyor, 

meçhul arkadaıını gözlüyordu. 

Bir akşam çok geç vakit bir a
yak sesi duydu. Biri koşarak, ne 
fes nefese geliyordu. Arsaya yak

laşınca, adııiılanm biraz yavaılat
tı ve hızla, çocuğa doğru biqey 
fırlattı ve gene ko11arak uzak\aıtı. 

- Oyuncağım! 

Adam gözden kayboldu, Gül • 
süm birden, .sevinçle, dost elin sı
caklığını muhafaza eden oyuncağı 
aldı. Kısa namluıu ve parlak sa 
pile çocuk bunun tabanca olduğu
nu anlıyamadı. 

"Bu sefer kardeşlerime zor gös 
teririm, kimseye göstermiyece -
g~im diye düsündü ve tabancayı ,, . 
cebine koydu. 

Bu esnada arsaya iki adam gel
di. 

- Çocuk, buradan biri koşarak 
geçti mi? 

- Geçti. 
- Buralara bir şey atmadı mı? 
-Hayır. 

Aralarında konuştular: 

- Eğer tabancayı üzerinde bu
lursak yandı. 

- Koşalım, peşini bırakmıya -
lım. 

Onlar da koşarak gittiler. 
Gülsüm, eli tabancada kala kal

dı. 
Bir an heyecandan sarsıldı, fa

kat kendini çabuk topladı. Sihirli 
bir zevk duyuyordu. Tehlikeye 
düşen arkadaşile arasında bir sır 
vardı. Bu bağ, bütün oyuncak
lardan güzeldi... 

Gülsüm, eve gittiği zaman övey 
babasını öldürdüklerini duydu ... 

ISTA"BUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu Temsilleri 
Bu akşam 

saat 21 de 

Volpon 
iııı 111111111111111 

lıdndı namazı 14,JI 14,3 

.\kşam namazı 16,41) r6.46 

racsı namazı 18,23 ıS,2J imparator gülmekten katılıyor, yer er 
lm•ıt ~.il :;, ı ı 
rılın geçen ı:linlerı !l!! 1 ~22 

Yılın li.alao n 45 H 
seriliyordu. Biraderi de öyle ·· 

L _________ _J 
-----------.- .. desiyle~! 

_ 38 - yordum. Nıhayet musaa haliıtl 

] -_ RADYO r - Niçin söylemiyorsunuz? .. 
- Efendımız, galiba fena .. 

Bugün 
1 S TA N H V L -: 

ll! - 18,80 ı;ramofoıı. 18,SO 19 Türkte 

plak m·~ri~atı. 19 - 20 orkc lra. 20 - 21,SO 

"Brda~ ıı '.\luslkl,, heyeti. 21,80 - 22 gra· 

mofon, 22 den ltlbarrn ujans, borsa, aaat. 

AN KAKA: -

ı:?,80 - 18,SO gramofon. 18 - 18,SO or· 

kc tr.ı. 181&0 J{ 20 alaturka 'az. 20 ajanoıı, 

\ ' ll'A!'"A: 618.1 m. -

1%,30 konoııer. ı.l,10 - lii konoııer. 18,-l5 

konııer. 18,%0 konser. 20 konser. 23,10 kon-

~r. 

OUDArEŞTI!:: 6~0.6 m. -

14,80 plak. 18 kon~r. 19,20 plynno. %0,80 

konser. 22,40 plak. 28,8.; OJlf'ra orkcıtnıeı. 

UUKR!:Ş· S9U DL -

1 t,15 hafif mu!!lkl. 18 koMer. 21 ,arkı. 

21,20 ıw-nfonlk konser. 2.2 konserin devnmı. 

VAKŞOVA: 1'12 m. -
17,60 lıaflf be"telcr, 19 opera mu ikisi. 21 

l'olon~·a ha,nlan. 28 damı hamlan. 

BELORAD: 431 aı. -
17 orkestra. 20 oııarkı. 22 Duet. ;?S,10 ÇI· 

gnn musikisi. 28,60 dan~ plakları. 

ROMA: Ul.% m. -

ıs.so plak. H musiki. 17,30 çocuk ınuııl-

klııl. Ku\'lntct. 21,13 plak 21,SO 

tnn ve holde.,, \'agnerln oprra)lı. 

"Tris· 

PARlSı sııu m. -
:zı 1111rkr. ~ı ,so ye-nt tıtakbıl'. :ıs "ll)hb tl"r. 

22,s:; konecr, 2S,.ı5 ıwn ha~rJer. 

r~~~~~~~~ 

j BORSA ı 
.Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer· 
lerinde 20 Jl ci teşrin muamele olanlar· 
dır.] Ralcamlar kapanış fiyatlarını gösterir 

Nukut (Satış) J 
* f.ondra {ı 5, -· • Viy~na ~5. -
* ~C\')'Ork ı:ıo. - * Madrlt ıs. - ı * rarıs 169. - * Rerlin 51, -* Mll.Ano 224, - • Vaışova 2~. -· 
* Brfihel 1(8, - • Budapeşc .. :'o.-* Atlna 24, so • Bl!kreş !r. so * Ccncnc ~:?4, - • Belgrat :;6, -
* Sor)a 911, -· • Yokohamıı 43, -

, * ,\msterduın S4. - * ı\ltıo 926, -
• Prag 12ı!, - • !\T ecidlyc :ıs. -
* ~totho'm :";4, - * Banknot 

Çekler (kap. sa. 16) 

* toodrn 6~8,!'0 • Stokholm 
• Ncvyork 0.7r - • Viyana 
* Faris 12.06 • !.\ladrlt 

2.83 -
4,'1?3':?5 
5.ı<I -

- Demek bacağınızı aldım. 
- Onun gibi bir fey .. 
- Öyleyse vapurda bacağınızı 

size iade ederim .. Şımdılık haydi 
atlara .. 

Haydarpaşa yolunda ... 
' İmparatorun ata bin emri üze .. 
rine son bir gayretle atıma bindim. 

Uzun yollar.. Karacaahmet .. 
Haydarpaşa .. Gözümün önünde öy 
le uzuyor ki .. Ayağımın kırıldığı
na tam bir kanaat getnmıthm .. 

Yolda kendımı azami derecede 
kollıyarak ilerlemeye gayret edi -
yordum. Neyse .. Hiçbir vukuat çı• 

karmadan, korktuğum baııma gel
rr.eden Haydarpaşa limanını tut -
tuk. Haydarpaşa iskelesi yanında 

hazırlanmış olan muş bizi bekli • 
yordu. Herkes birer birer muşa at
ladı. Onlar benim muşa atlamama 
yardım edeceklerdi. 

Bu vazıyeti imparator gördü. 
Hemen benimle alakadar oldu. 
Mutlan elini uzattı. Kolumdan 
tuttu. 

Ben bu yüksek kalp karşısında 
çok mahcup olmuştum. Kolumu 
çektim. 

- Bir şeyim yok .. Cleaim. O lie 
nim bu ıözlerime inandı. Kamara
sına çekildi. 

Fakat ben hala muşa atlıyamı -
yordum. İmparatorun gözü hala 
benim üzerimdeydi. Birdenbire ge
ne ayağa kalktı ... 

- Haydi bakalım ... atlamalı .. 
dedi.. 

Zaten atlamıya müsait olmıyan 
vücudum, o dakikada tam bir ıstı· 
rap içinde olduğu için atlamak be
nim için imkanı olmıyan bir vak'a 
idı. 

Atlamak ne mümkün._. Garip de 
ğil mi atladım. Hem de bir yere as 
la ilişmiyerek atladım. Bu böyle -

dir. Bazı cerbezeli adamlar vardır 
ki, onların cazibesi iradei cüzıye " 
miz üzerine nüfuz eder ve hiç yap-

* 1\111;\no 8.96- • Berlin 
* füD~sc: 3.3Q·- * Vnr~o'" 
• ,\tin• 8!,297; • Budapeşte 
* Geoenc 2.43:'5- * Rükrcş 

ımıo madığımız, yahut yapamıyacağı -
4
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() mızı zannettiğimiz işleri bize yap• 
:l,575 l 1 

79,0t<75 1 tırır •. 
34.5825 * Sorya 64,9n.5 * Oelı:rat 

* Amsterdam 1.1710 • Yokohama 
* Prag 15,65- * !\Io•k:ova 

9..l'l-

1088.51) 
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iş Bankası 
Anadolu 

• Reji 
sır. llayrlyc 
Tram\'ay 
U. Sigorta 

Bom on ti 
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2:1.RO • Çimento a$. 

3,50 Onyon Dey. 
1.5. ~arı. ne!. 
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ı ı,qo Şark m. ecu 
<o,- Teteron 
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7,35 
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istikrazlar tahviller 

r933 da. ise. 97.:IO Elekcrik 
lstlkraıld t. 5J, ~;l Tramı•ay 

• ,.Hk D.yol 2,35 • Ergani 
r>. Muı·ah. ~2 3<50 ıtıtııım 

Glimrüklcr 2.35 • Anadolu ı 
1928 rııu. A. 4,:-o • Anadolu il 
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IJ:',l!O 
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~4 cu 
44,40 
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Muşta .. , 
Muşta kayzerin sağında birade 

ri prens Hanri oturuyordu. Ondan 
sonra hemen bir ıkmcı kamara da
ha vardı. Orası boştu. 

Ben muşa atlayınca İmparator 

bana ikinci kamarayı göıterdi. Q. 

mdaki bir peykeyi göstererek ye .. 
re uzanmamı emretti. 

Kahvaltı masası üzerinde ne ka 
dar pasta, sandoviç varsa hepsini 
biraderi vasıtasıyle tabak tabak 
bana veriyordu. 

Güzel hava .. . uzun bir açlıktan 
sonra zaten hamdolsun hiç kapan-

mak vazıyetinde oturmak biİ 1 

aldım. Etrafıma yığılnu§ olaııısıef' 
tün nefis §eyleri birer birer Y~ •• .o 

bır r"". 
baıladım. O aralık kayzer. 'hJO'I 
panya tiıeıi ilave etıneYJ 1 

etmedi. "' de.J1 bi1 
içki mutadım olmadıgın ,,b· 

kadehını son damlasına kade.r . ;Je 
hatine içtikten ve kurıunkaledl~i 
tarıhını vazeyledikten sonr• g et. 
memurlarından birine teılı°i,of&I' 
tim. Bu hareketrm onun çok 

na gıtmıfb. pi ı· 

Yemekten sonra adamları ,dl· 
... ... l . . ir "e yagımı ogma arı ıçın em d ~ 

Son dakikasına kadar buna • 
zaret etti. ,Af' 

d s•~ .. 
Bu esnada muıumuz a jı • 

köy iıkeleıine yanafmıttı. ;\Y~,. 
mm ıstırabı biraz geçmif, rna a,el 
fih iyi bir nezaret altında g deli 
bir tedavi şekli beni hala peyke 

kaldırmamııtı. ~ 

imparator, muş yanaıır ~1' 17it 
maz iskeleye atladı. Çok çel'1 ~· 

hareketle orada duran. ~~la~• 11;,ıı h. Kendi ırkının verdıgı bır 
atları bir kere gözden geçirdi· ~ 

Abdülhamit, kayzerin ata .~ 
fazla merakı olduğunu öğre11'.,ıi· 
ona derhal bir at hediye etıı'~, 
imparator bu atı görünce ço1' Jj_ 
vinai. Hemen yelesinden tu~d" 
okşamıya başladı. Artık be111

" 1 

geride kalanları da, herkesi ull Jj. 
. tr' 

muştu. Hemen ata atlamak ı• IJİ' 
Yanımda bulunan yaverlerderı vY 
risi vasıtasıyle vapurda kalrP 

mıyacağımı sordurdum. ~· 
Verdiği emir bir dakika •0 

bana tebliğ edildi. . ,t• 
- imparator sizip. için b~r ~i 

binsin de gelsin ve bize yetişsıf1" 
yor lar.. 1' ,,. 

Kendımı bir yokladım. Artı 1e 
&Al. de " 

tıraptan eser kalmamıştı. JT•1 l 
1
e 

• )<e e ., doluydu. Bir sıçrayışta ıs bt" 
çıktım. lstablı amirenin oradti ·si' 
l. l d .. .. .. ketti 
ıyen at arın an gozumun tilf'' 

ni, düz kestane derilisi~i seı-~ 
Atım çok güzel olduğu içın ç~ ilf" 
meden Veliefendi yakınların 8 

paratorla maiyetlerine yetıştııtl• ..,,, 
(Ucvıırrı1 

VAK 1 f 
Gilııdcllk, Slyut oazcte f'Jrd" 

lataııbul Ankara Caddeııl, V /d~"Tf 

Telefon Numar•I•'': 
Yazı l~lert telefonu: 2f3if 
fdare telefonu : :z4378# 

felgrat adrc31: ıst.an bUI - ·ı 
Poııta kııtuııu No. ~ 

Abone bedel!!!!.: e;cııed 
Ttlrklye 

2700 
f(t• 

uoo Kr. 
H~o ,. 
sOO • 
sOO 1 

Seneli .. 
6 aylık 1;;0 • 

•OO • 
ı:ıo • 

3 aylık 
1 aylık 

ilan_ ücr!t1!3ri:._ dC ~fi· 
fh'arı 11!1.ıılnrın llaıı e1&hildt:rW _,., t,t 

blfr.u 
mi :ıo ıruru,ıan başlar, Uk 9ll 

kuru,a kadar cık31, ıer' ,,, 
HUyUk, tat.la, de\lamlı llAll vrrea 

mamış ve süvari zabitlerine mah · a~·n tcnıllAt vardrr. rııfrd' 
sus olan i~tiham bar bar bağrıyor- '""'mı ııanıarın bir ,nhr• ıo .,, 

Ra~dat. 9.- *A fllıimcssll 

ZAYi 
- Yok, bir bu eksikti! 

Annesi öfkesinden bebeği aldı, 
yere fırlattı. Bebeğin başı kırıl -
dı. Kadm, bununla da iktifa et • 
medi, bebeği ayaklarının altında 

Yazan: Ben Jon· 
son. Türkçeye 

çeviren: Bedret

111...1 ........ .. 

111111111 
tin. 5 perde Komedi 

Muallim ve talebeye tenzilat 

Tıp Fakültesinden aldığım 1031 
No: hüviyet varakamı kaybettim, 
yenisini çıkaracafrm için eskisinin 
kıymeti yoktur. (9324) 

du. Fakat o nefis yemekleri dik ya- ~iJ~ük ilanlar: "et•"~ 
k 1 .. . . . l ~ Bir dcfwn SO iki detıuıı :>O U~ f1Ü'ıııf 

a ı suvarı elbısesıy e yattıgım yer· ı dö f 
7

.. d fn•ı 100 1'1l -·~ 
rt <•e ası ., ve OD e .... oı"':j, 

de yemek imkan haricinde .. Biraz Uç aylık nı::. •erenıertn bit def-::., tv 

d h b w l w r ··1 nendir. Oört ııatın l{l'ÇtD tıllnlS (llıtf' a a ogu acagım.. mparator gu 
1 

.._ ku •a.• beıısP e 
Slllır nn vcŞ ruş ....... 

mekten katılıyor ,yerlere seriliyor .. ••••••••••-...,. 
vardır. Tıp Fakültesi, 1031 Dündar Biraderi de keza .. Ben hiç gülmü· 
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-ıŞERLö~~i!CJ~MES'e*f , .. ~~~~~ .... ~e~!~~~a~~~.~ı:ıaz~•Üy~c~ü~~~~~~~.~'. 
•• 1 talimatnamenın müzakeresıne ge· ı leceği sözünü bu noktadan ilzam· encümen:nden Celal, naf erı'ıl' A R S E N L U P E N 1 çen ıçhmada başlanılmış, talimat-

1 

kur bulmıyorum!,, demiştir. meninden Ali Rıza, sıhh~i'e11cii~e 
• 

1 name okunmuı., maddelerinin mü Ismail Sev ket Bey: "Meclisin men!nden Hikmet, ınaarı Uıflell' 
"ljı ·ı I 'ji 11! 11 1J~lı ~111 11!. Ilı liljl il ·pr 

1 
zakere~i kal~;ştı. Dün ön~e m:ıcl- h:ık ve .sa:~hiyetini~ pek geniş .~l-1 n:nden tbrahim,. dairn:~~:; Be) 

_ 1 lllıill~ 1 1 illi! I deler bırer bırer okunup muzakere masmı ıstıyen ve daıma bunu boy- den Mehmet Alı (Bey g 
VAKiT tefrıkası rtumara: 14 edilmeğe başlanılmıştır. Mehmet le bilen bir arkada~ınızım; bina· ler ayrılmıştır. .,it 

. Poliıin t~hkikatı ~ina~et faili - ı mnda taşıması pek az mu?t~m.cl - f Ali Bey .<Be_y~ğlu), Na:~ıye H~- ~~~l~yh t~kli.~i~ makamd~~ geldi- Şehir tıyatros~nd~ 
nın oradakılerden hıç bıri olmadı- 1 dir. Hele bizim ufak tehdıdımızle 1 nım, Emın. Alı Bey. muesses. enın gı ıçın kaoulu ıcap edocegı yolun- hesap garıbe5 dil'ı. 

h d 1",tu··ıh"'k b"u'tçclerle idare e ğına dayanıyordu. Bir kere bu ada vereceöini umar mısınız? tama.men tıcari ma ıyette ı are 

1 

da bir mana kaıtetmedim. Ancak .. _ . hesı-P 
u • • • l' .. ı . 1931 ıcncsı 1 ' mm kim olduğunu oraya neden _Tehdidimiz ufak mı ya ... Şu olunması lazım geldığını, ta ımat bu talimatnameyi tatbık edece!< .nuessese.erm ılıtll~ı ' 

geldiğini öğrenmek icap etti. Fa - bir kaç gün içinde daha bir çok de namenin okunan maddelerının wbu olanbr bir güçlük görmıyorlar de· 1 larmm tcll~ıkı~e başlan he5,plıfl 
kat maktulün methur sabıkalı Mer liller toplıyacnğımdan da eminim.

1
1 imkanı azaltacak şekilde oldugu- mek istedim.,, cevabını vermiştir. ı .aııbul Şch.ır tıy~t~osu encüJllr 

can Ali olduğu anlaşılınca hırsız • Bana öyle gcl:yor ki Miltiyadi E . nu söylem:şler, tadil istcmitlcr - Müzakeresine başlanll• hakkmdakı tetkıkı hesap tiY'tıO 
lık maksadile oraya geldiğine tüp-1 fendinin ortağı Leonida bize Mer -1 dir. Bu talimalna~~yi cvv~l.cc mışken.. 1 

ni.. .~.~zbatası oku:ın::~ııere c;. 
he kalmadı. Bir iki gün sonra da can Ali cinayeti, Miltiyadi efendi tctkık etmış ve tasvıbı temcnnısı.le Meclise bu devrede iltihi\k et- muduı u ~emduh B Y k bul ed1 

mağaza memurlarından bir gencin ye yazı'an meklup meselelerinde Meclise göndermiş olan ~~vanm r miş olan yeni aza Kara Osman za- v~p .vermlş, ~~zbat: ti: söı ,t•. 
kanlı bir para bozdurmak isteme - Lüpen aleyhine bir kaç vesika ve- 1 enc.ümeni mazbata m~harrırı ts. • ı de Suat Bey söz almı~, bu talimat- mıştır. Bu munase el ir tiY~trO. 
si polisinitini kolaylaıtırdı,Bugenç rcccktir. Bunları toplarken Lüpe - maıl Şevket Bey . L~lım~tnamen:n namemn bir kere de iktisat encü- Refık A~mct Bey, Ş~ ;cinde ~·r. 
memur tevkif edildi: Demek ki nin saklam~ığr yeri daimi bir ncza okunan m~ddele:ının mue.1&eıe~ın meni tnraf mdan tetkık edilmesi sunun mut.e:ıkıp senes ib~si11İ 111e'~ 
Mercan Ali birdenbire karııama çı ret altında bulundurmak faydalı o- ticari mahıyettc ıdare edılmesme lüzumunu ileriye sürmüştür. Ali şılaşılan hır hesap gar k ,ı\h~ 
1 b · · l k :- · t Hl etmediğim söylemıstır. zuu bahsetmistir. Rcfı I r.~ -tan u gençle çarpışmak ıstemış, aca ... ID•\01 eş ~ .. .. • Rıza Bey, aynı teklifte bu!unmu~. . . . · .. 
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rk d k ·ı· h ' . . 1 . Bu arada fen ıı;lerı miiduru Zıya · . . . Beyın ıfadesmc gore (ı genç a ı avranara sı a ı çei< · O gece yemekten sonra ıkı ngı· • • . . reye konulmuş, kabul echlmııtır. c h" . d hrnindeıt 
1 · M Al" · "ld.. ·· . . Bey de aynı şekılde ızahatta bu - .~e ır tıyatrosun a ta ,, io' mlş, f::rcan ıyı o urmuş, ı;on · liz. Tophane yckusu:na doğru ındı 

1 

l . c::. k B Us1cüdar tramvayları l. "d t ı l r v'' ti 
rada silahım pencereden soka - a 1.. T ,.. k - h b l _ lunmuştur. smaıl ':fev et ey, . . . a varı a o muş u · pİi 

g -r. omt~.m ~o agı~ı emen u sözler:nin bir verinde bu talim:ıt - Üsküdar tramvay şebekesının 1 tın artmasındv.ki sebep batı .,~ 
atmı~tı. <lulnr. Ko~c:unde hır de karakol - K d k" k d t ı h 1 f d bel 

~ mımenin onu tatbık mevkıınde a ı oye ~ ar uza ı ması geçen !erin .... k tara ın an .. ~ 
!ki komşu va:rdı. olanlar tarafından kaleme alındı - 1 sene m~clıst~ . kararl~ştırılmış, mesı, bu yüzd.en fazla ~~:etİJl~ı 

Şerlok Hclmes Suadiyede yanan ı Karanlıkta numaraları tctkika öını bu itibarla talimatnameyi tramvay şırketının bu tesısatı yap- sıdır. Şehir tıyatrosu but .. ~ ır 
köşkün yanındaki evden çıkarak mecbur olmamak için bir aparlı • ~atb,ık edecekler bu maddelerde mak için borç para bulması, bele- p~yes muharrirlerine verilece ~( 
postaneye giden genç kızın bir zar man kapıcısına: tatbiki mü~kül bir mahiyet görme cliyenin kefil ol~~s.ı kabu.1 edı!mış lif. ücreti bütçeye muha~ıtle;k ~.ç 
fa yazdığı adresi küçük defterin - _ Acaba 77 numara h:miisi . dikten sonra artık bu noktl\da ıs • tı. Tramvay ışını tetkık eden rıdatın yüzdesi hesap edılcr b' 
de buldu. Vatsona: dir? rar cd;lmesinin cloğru olamıyaca - muhtelif encümenin bu hususta ha nulur. Varidat fazla olu11~'' l' 

h rıre - Bu akşam oraya gideceğiz. - 'f d t · t' zırladığı rapor okundu. Bu rapora fazlalıg-1 t~min eden mu ar ~~ Di1rc sordular. Biraz ileride idi. gını 1 a e e mı§ ır. rtın• 
1 Sanıyorum, ki bu 77 numarada Ar • ı · ·· k göre Üsküdar tramvay şirketi bu telif hakkı faslındaki muha · ,eı 

Ba~ka bir yoku,un merdivenlerini Bır muna aşa . 1 ~ııı1' 'J 
sen Lüpeni b~lacağız. Fakat Arscn - 1 ·ı Ş k t Be · bu sözü kararı latbık için çok çalışmıştır, den fazla para verilmesı a ttl 

cıkarJ;:en isaret edilen evin önüne smaı ev e yın ' d 
Lüpenin arkadaşlarının burada o - · · 1 K · B · b' "t" ·ı fakat bankaların bir kısmı nizam- miştir. Halbuki bütçe ' Jjf gel:rıi;lerdi. Kapının üstünde sö - Cevdet enm eym ır •. ırazı e 

1
, 110 

turması ı'htı"malı" de var. O takdı"r · C d K B n"'melerı' mu·· •ait olmadıi.Tı, bir kıs· hakk fasl ndak" para tii~e 11=1 
nük elektrik ampulu altında "Pan- karşılilnmıştır. ev et enm ey, ... ., ., 1 1 1 Pv 

de eğer bu bir ev ise civarında, ya· . . . . • talimatnameyi yapmak hakkı mec mı da uzun vadeli ikrazları mu- için bu para verilememitlİt• b'' 
d b k b. . . l . sıyon Nellı,, ısmını okuyunca mem f k b 1 d kl · · · t ·1 h l k tciır 

nın a a! a ır evı ısga etmemız 1 • • • S lı"se aı't oldu~un"' go"re tatbık mev- va ı u ma ı arı ıçın ıs em en kısım mu arrir er, i i yı ..1' 
1• • • nunivctle bırhmne bakındılnr. a- s ... bıl r· 
azı~. j kiimdc onlanlarm onukaleme alma borç parayı vcrmemi~lerdir. Bu lediyeye gidip gelmekte ve 

n••t•• b 1 d k k? hibi bir ln3iliz olacaktı. f . k . t h b' l l el l ,ı 
u un un ar an ne cı aca · ı brınm ihzari mahiyetten ileri geçe sc er tramvny şır ctı mu e er ır ra arını alamama da ır ar. Jeti" 

y., ~· ·c'nnmcyi Arsen Lüpenin ua- ıı>cv:ıını 'fnrl • • • • l · · Cevdet Almnnkonsorsiyomundan borcuna Refık Ahmet Bey, söı ... · 
J mıyeceğını soy emıştır. i' 

3 Aylık Liste \

Kerim Bey, makamdan gelen her alınmak üzere malzeme bulmuş · "gunahları, müesseseye faıl\i 
teklifin mutlaka kabulü lazım gel- tur. Şi&ndi o.ıwcı .. r tr-.rnva;).'. air riclat temin etmek olan bu .ı1'1~·rill' 

1 
medi~ini ilave etmiş: "Teklif mas ketinin bu malzemeyi alması için rirlerin cezaları artık kafi go bi' 
lahata uygun ve muvafık görülür- belediyenin yüzde yedi faizli beş sün ve hakları verilsin!,, di~eııı~· 

ıu.ıt- ı .• r •• ı . 1 111
•·

1 "al •l<ımı.u:a, 1 B 377: Çekoslovakya 3825, se elbette kabul edilir, muvafık buçuk senede ödenecek olan sekiz tirmış, belediye hesap j~Jerı ~ 

msli tezyit edilir. Fransa 1125, Holanda 3825, lngil- görülmezse elbette kabul edilmez. yüz bin liraya yakın bir paraya dür muavini Nail Bey c~f·~~· 
14859 numaralı kararnamenin tere 5S25, ltalya 8575, Sovyet İsmail Sevket Beyin bu talimatna- kefil olması, bonoları kefil ufa · izahat vermiştir. Nail BeYı ,e· 

9 ur,.;u maddesinde mevcut M. lis- 1 Rusya 10575, Yunan:stan 15000, menin ~nu tatbık mevkiinde bulu- tıle imzalaması, inşaat masrafı o haı-rir!erin haklarının elbc~te def' 
lesi hakkındaki hükümler bu ka - Japonya 1125, Suriye 45786, Mı- nanlar tarafından yapılmı~ oldu- lan 162000 lirayı da şirkete üç se- rileceğ ini, bunun için ıkı. ~ç ev( 
rarnemeye bağlı ikinci M. listesi sır 85950, Amerika 112500, "'""nı""'"'""'"'""'""''"""'""'"'''"""'"''""'""""'"""'""'""""'"""'"""'"' nede avans veya yardırn suretile yapılan münakalenın Dahılı~ Si~ 
için de muteberdir. C 377: Almnnya 303, Bclçik\\ 111, Sovyet Rusya 5736, Yunanis- vermesi istenilmektedir. kalctince tasdık edilmediğiıı1:.1ıe' 934 senesi ilk üç aylık M. listesi 786, Çekoslovakya 450, Fransa ~an 5100, Suriye 786, Mısır 336 Üsküdar tramvayı Kadıköyü • di yeni hır şekil arandığını fD 
şudur: 1686, İngiltere 7875, İtalya 153, 2 A 497: Belçika 281250, Sov- ne uzatılınca hasılat artacak ve miştir. ~~~ 

A 116: Almanyaya 780, Çekos- Sovyet Ru::;ya 78G, Yunanistan yet Rusya 11250, Yunanistan tramvay şirketi bu sekiz yüz bin Galip Bahtiyar, İsmail Ş:~il' 
lovakyaya 111, Fransa 2361, İn- 5200, Suriye 2475, Mısır 7875, A- 351000 lira borcu kendi gelirile ödiyecck- Beyler telif haklnr.a hürmet .~' 
giltere 111, İtalya 111, Yunaniı- merika 7875 505: Çekoslovakya 135, Holan- tır. Encümen, tramvay şirketin- mesi yolunda isabetli beY'~~ 
tan 990, B 378: Fransa 789, Holanda da 786, Yunanistan 900 ce bu hususta yapıla~ hesapların hulunmuşlardır. Muhas~be 

1
i 

B 106: Almanya 450, Belçika 675, 450, İngiltere 19575, Sovyct Rus- A 520: Almanya 870000, Bel- pek dikkatlı olduğunu söylüyor, düı· muavini Nail Bey yent 10( 
Çekoslovakya 786, İtalya 675, Yu- ya 78 çika 900000, Çekoslovakya 2250, "şirketin idaresinin teşebbüsün bütçesinde tedbir alınaca~1111 

nanistan 900 C 378: Belçik~ 111, Çckoslo - Fransa 399825, İngiltere 786, ltal- fenni ve mali kısımlarındaki etüt- lem iştir. d,O 
B 107: Almanya 225, Belçika vakya 111, Fransa 225, Holanda ya 336, Suriye 8436, Amerika leri encümenimizçe tam<lmile cm- Konservatuvar ve bal" el1t~ 

336, Çekoslovakya 225, Frnnsa 1125, İngiltere 9000, İtalya 2250, 73125 niyet verecek derece dıkkatlı ve Konservatuvarın 19~1. ~eı'f 
246, ln.giltere 1686, ltalya 282, Yu Sovyet Rusya 1125, Yunanistan B 529: Almanya 172500, Belçi- kıymetlidir. Bu itibarla kendile- hesap kesimine ait tetkıkı ıt'ııt 
n=ı.:listan 300, 900, Suri:·~ 3036, Ameril:a 1125 k:ı4500, Çekoslovakya 4500, Ho- rine beyanı takdir etmeği vazife encümeni mazbatası ok"11 ee! 

2 A 125: Almanya 30, Çekoslo- Il 381: Almanya 560, Çckoslo- landa 10125, İngiltere 7875, ltal- biliriz.,, dıyordu. honservatüvar müdüri.i Ziyıl b't' 
valtya 30, Fransa 111, İngiltere vak ya 675, Fransa 900, Sovyet 1 ya 336, Sovycl Rusya 336, Ameri- Mazbata muharriri Galip Ba!ı- suallere cevap vermiş, J11ılı 
33, İtalya 336, Yunanistan 300, Rusya 1461, Ameı·ika 450 1 ka ~375 tiyar Bey, izahat vererek mazba- kabul edilmiştir. hİI' ri' 

B 132: Almanya 1350, Belçika C 381: Almanya 7875, Holan- 530: Holanda 4050, ltalya 1125, tanın kabulünü istemiş, Emin Ali Galip B::ı.htiyar Bey, ~cc .,,ıJ: 
165, Çekoslovakya 111, Fransa la 5060, İngiltere 9250, İsveç 111, i Suriye 1575 Bey i'.ynı yolda beyanatta bulun - yatrosunun teknik tckfımul pi' 
2025, Holanda 786, İngiltere 225, İsviçre 1125, İtalya 45450, ..Tapor..- I B 531: Belçika 30375, Çekoslo- muş, müessesenin inki~afında bü har olduğunu, fakat me."~,.ıte' 
İsviçre 900, ltalya 2250. ya 5SO, Mısır 3186, Amerika 9250 vakya 111, Fransa 5625, Holancla yük hizmeti geçen müdürü ve mu- rmın vazıyellerinin ve istıl< ifıif' 

178: İtalya 75375, Suriye C 381: Almanya 72000, Rclçi- ı 1125. İtalya 6386, Suriye 282, A- rahhas azası Necmettin Sahir Be- rinin düşüni.ilmediğini söyle~eıe' 
225000, Muu 5061, ka 15750, Çekoslovakya 8436, 1 merika 11811 yi tebrik etmi~tir. Refik Ahmet Bey, bu rni.iefP ~'' 

C 276: Almanya 10500, Belçi- Fransa 8·100, Holanda 10725, İn- 533: Belçilm 4236, Holanda Mazbata reye konulmuş aynen lcri belediyeye bnğlarkcl1 ıt'e&' 
ka 225, Fransa 9561, Holanda giltere 9000, İtalya 78750, Sovyet 450, ln~ilterc 450, ltalya 1235 kabul cdilmi~tir. bul edilen esas talirncı.tl1l' 111elş' 33750, İngiltere 23625, İtalya Rusya 7311, Japonya 900, Suriye ' H 539: Almanya 5525, Çekos- ikinci celsede her biri için ayrı talirnatd~e bıl' 
14625. 47250 lovnkya 786, Fransa 786, Holanda ikinci celse birinci reis vekili yapılacat!ı yolunda bir Jl'll' Joı'11~ 

C 142: Belçika 7875, Çekoslo- 383: Almanya 1150, İtalya 450 Sadettin Fent Bcyın reıslığı ultın· lunduğunıı hatırlatmış, bal1 ,ef', 
vakya fl875, Fransa 5625, Helan- 1236, Fransa 1800, İngiltere 331, ! A 541: Almanya 22500, Belçi- ela yapılmıştır. Manyasi zade vazıyeti:ıi, mensupları0111 bir t~ 
da 112500, İngiltere 2700, İtalya Amerika 336 ka 279, Fı·ansa 336, Hol anda 675, Ferit Beyin tekli file encümenlCi·de ve istikbalini temin edecek .• -' D. 

5 r .. ro it' 
1012 ' A 414: Yalnız Şöson ve Galoş İngiltere 336, İsveç 6056, İsviçre ki açık yerlere azadan bazı zevat limatname yapılmasının zt'I. ti~ 

B 328: Almanya 71436, Belçi- lsveçe 7875, İsviçre 786, Sovyet 111, İtalya 336, Amerika 450 secilmistiı-. duğunu söylemi~, böyle b~:,.,J'1, ka 10125, Çekoslovakya 34425, Rusya 23525, Amerika 1575, 1 B 552: Almanya 28125, Eelçi-1 . lh:i devre arasında toplanarak matnamc yapılmasının Jtlil 1o~ Fransa 331, Holanda 2475, İngil- C 487: Almanya 4053, İtalya ka 2S75, Çekoslovakya 3936, İtal- ı zabıtai helcdi~rc talımatnamesını temenni edilmesi muvafık ıl 
tere 675, İsviçre 675, İtalya 6750, 111, Sovyet Rusya 336, Yunanis- 1 ya 2585. Romanya 450::l, Yuannis- tetkık ~dccek olan muhtelit komis miişlür. ;' 

A 371: Almanya 1575, Fransa tan 1200, Mısır 225 tan 3000, Amerika 2250. Belcika uona riyaset divanından S="dettin Şehir m"r.lisi yarın gerıe~e {, 
188, fngiJtere 9400, İtalya 6750, l A 494: Belçika 19125, Çekos- 111, Holanda 900, lngiltere J3S, Fer~t. ihti~at P.ncümımindcn Gn- te toplar.- - -.k, Dariilaccıe lı ı 
Suriye 78 lo\'akya 36000, Holanda 43875, ' ···-- 'l?I). ltal1·~ "''f) lin Baht;yar, kav.,nin encümcn:n bellamn he&aplnrını tctl<• 

B 371: lngiltere 561, İtalya 111 fn~iltere 336, İsviçre 225, İtalya 616· i::;v"çr 2925. den Esat ve t&:nail Şevket, mülki. cektir. 
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Mı:~ tarı Cm si 
300 kilo ispermeçet mumu 
ıooo ,. Gaz 
150 M. M. Muşamba 
500 M. Yerli Bez 

1000 Adet Kaba hasır 
800 ,, Büyük hasır süpürge 

1200 ,, Orta hasır süpürge 
250 Kova 

" 
100 ,, Kavata 
200 ,, Far at 
150 ,, ibrik 

.. Ceumii şerife için lüzumu olan yukarda cins ve mıktarı 
iOsterileo on bir kalem levazım ayrı , ayrı aleni münakasaya kon· 
muştur. Talip o!anlar şeraiti anlamak ve nümuneleri görmek Ü· 

:~re her gün Levazım idaresine ve ihale günü olan ikinci teşrin 
lb Yirmi dokuzuncu çarşamba günü saat on dörtte idare Encü

rnc · ~ müracaatları. (6059) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan ; 

800 Ton Rekompoıe Kömürü : Pazarlıkla münakasası : 25 Teşrini 
sani 1933 € umartesi günü saat 14 de. 

Donanma ihtiyacı için lüzumu olan kömür pazarlıkla müba
~ta edileceğinden şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve 
~•sına talip olacakların da münakasa gün ve saatinde muvak
S ~t teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım 
alınatma komisyonuna müracaatları. (6404) 

t İıtanbul İkinci lcra Memurlu
Undan: 

a· lu ır borçtan dolayı mahçuz o· 
d P, Paraya çevrilmeıi tekarrur e
den 'te Yeminli ehli vukuf taraf m 

L ll'l taınaınına 12500 on iki bin 
~t .. 
h Yuz lira kıymet takdir edilen 
QeYo"'J 
el g unda Şahkulu mahallesin -
5;7Tunel nıaydan sokağında eski 
lı Ve 517 mükerrer yeni 515, 517 
•10. ·ı 
ki · 1 e nıurakkam ve tahtında dük 
hi 111 rnüıteınil bir bap hanenin 28 
•ıe "fb . . . 

ile 1 1 arıle 6 hıssesıle yi -
kı~&tnaınına kırk bin lira 40000 
S et takdir olunan Beyoğlunda 
.... l" f' 

ihale olunacaktır. Aksi halde son 
artıranın leahhüdü bakı kalmak 
üzere 7 - 1 - 934 tarihine mü -
sadif pazar günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairemizde yapılacak olan 
ikinci artırmasında dahil artırma 

bedelleri kıymet muhamminenin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı ıu· 
rette satış 2280 No: lu kanun ah
kamına tevfikan geri bırakılacak -
tır. Artırmaya iştirak etmek iı -
tiyenlerin mezkur gayri menkul • 
leri kıymeti muhamminlerinin yüz 
de yedi buçuk nispetinde pey ak -
çesi veya Milli bir bankanın te -

minat mektubunu hamil bulunma-
tf ut ı ınahalleıinde Mehmet 

endi aok v d . . ları lazımdır. Hakları tapu si -
69 1u

0
• agın. a eıkı 26 yenı ,, l cillerile sabit olmıyan ipotekli a -

~ h' · u hır bap apartımanın lacaklılarla diğer alakadarların ite ıase itibarile 9 hissesi ve 
Za ta irtifa hakkı ıahiplerinin bu hak-

l'ir-· 1 .rnaınına 7120 yedi bin yüz 
•-.ıı larını ve husuıile faiz ve mesa-

()1, 8 ıra kıymet takdir edilmiş 'f d . l 'dd' 1 ·ı ~ d 
n eyogvl d S L" f ' A rı e aır o an ı ıa arını ı an an 

~·' un a arı ut ı ve s- . "b • . .. d 
"t nıe · h ıtı aren yırmı gun zarfın a evra -

lokağındaçıt ~~ allesi~in Sofyalı ı kı müsbıtelerıle bırhkte dairemize 
bir bap : eı ~ l2 yenı 18 No: lu bildirmeleri aksi takdirde hakları 
6 hiıse,· ane~ın 28 hisse itibarile tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
ik' ı ve yıne tamamına 2500 b d 1. . l 

ı bin be .. . . satış e e ının pay a~masmdan 
'dilen B ' :~z lıra kıymet takdır hariç kalırlar. Müterakim vergi 
~ h eyog unda Kamer hatun ve vakıf icariyeıi tenviriyc ve tan· 
~ aUeai · Ah v 

'•ki 10 nı~ onoz sokagmda zifattan mütevellit belediye rusu-
t\erı· Ycnı 10 No: lu bir bap ha- mu müşteriye aittir. Daha fazla 

•n 28 h' · 'b · lç.ık ııe ılı arıle 6 hisselerı malumat almak is~İycnlerin 21 -
artırına d 

~3 ya vaz e ılmı~ olup, 11 - 933 tarihinden itibaren her 
Cu - 12 

- 933 tarhine müsadif kesin görebilmesi İçin dairede ~ -
tnartesi .. ·· 

kad sunu saat 14 ten 16 ya çık bulundurulacak olan arbrma 
a.r daire · d b' · . lır ..... I mız c ırıncı acık ar - -.artnamesile 933 - 1762 No: lu 

'"l\ ar · • ,. \rrn 1 ıcra kılınacaktır. Ar _ 
llıetl• ~~deUeri muhammin kıy -

crının .. el 
du~u t k .Yt•z e yetmiş beşini bul 
ı a. dırde m k.. A t(ulnt h" ez ur gayrı men· 

ı sseleri müfteri uhtesin~ 

dosyada mevcut ve mahallin mez
kliru evsaf ve mesaha ve ıairesini 
havi vazıyet ve takdiri kıvmet ra -
porunu görün anlıyabilecekleri 

ilan olunur. (360) 

ı 3. K. o. ~ · z·ı s ı d d ! Saonılm• Komisyonu ı!Anlm ! } e e e iyesin en : 
.......................................................... Elektrik istihsalinde kullanılmak üzere 50 beygir kuvvetinde 

Ankara :Merkez Kuman- akuple dizel motör ve 280- 220 volt mütenavip d inamo Keza 50 
danhğı Satmalma Komisyo- beygir kuvvetinde 1 adet sabit bu ':ı ar r.ıa l<ines i ve 40 kilovatlık 
nundan: 280 • 220 volt mütenavip dinamo pazariık suretile alıoacağından 

Bin yüz otuz ton lavama- taliplerin 1 l · 12 · 933 tarihine kadar Belediye Encümenine mü-
rin kömiirii kapalı zarf usu- racaatlara ilin olunur. (6409J 
Jile münakasaya konulmuş-
tur. İhalesi 12 Kanunuevvel 

.. _____ _ 

I" ;;~~~ifY~ı:'~ jf LAP.ORATUVARl 

l 'mumi kan t:ıhlilfttı. l'ren!!,'i no' t:ıı 
nııı:ırınd:ın ( Fas~crman \ 'C !\alın tc:ı · 
müllcri ) "an küre\ \'nll _:I\ ılmacı, ti · 
fo \ ' C ı sıtma hn::ıt:ılıkJnrı tc~hi;;i idrar. 
lıalgıım. cerahat. kıızurat ' e ~u tnhlilıitı 
ülrra mik ro kopi, ht su~i a~ ıla ı •qihzaı ı 
!\anda üre şeker. ı.: ıoriır. l.ollc:-ıerin. 
miktarl arı nın tn)ini. Di,·an)olıı :\o. , 

r F:Cl. T el. : 20081 ---------•(93 30)-

······································································································ ·································································································-· ...................................................................................................... , .................................................................................................... , 
~m Büyük Tayyare Piyangosu m~ .... ···: 
~m 16. ıncı tertip 2. inci keşide ~fü 
Hii 77 Kanunuevvel 1933 dedir ~m 
·:!: :::: 
~· ·~ 

~il Büyük ikramiye (25) ~il .... . ... 
iHi bı·n lı·radır sm !n! :::: 
·ı·· .... 
• Bu keşidede agrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık li!! 

t:::::ii::i~:~:::ii~:::::.:::::~::ii~:~:~ 
Devlet Demir yolları ilanları 

20 - l 1 - 933 ten itibaren 15, 16, 31, 33, 35, No. lu banliyö 

katarlarının tarifesi berveçhi ati değiştirilmiıtir. 

15 No. lu katarın Pendikten H. 7, 18 H. Paıaya M. 8,10 
16 No. lu katarın H. Paşadan H. 8,10 Pendiğc M. 16, 15 
31 No. lu katarın Pendik ten H. 15,09 H. Paşaya M. l 6, 15 

33 No. lu katarın Pendikten H. 16,03 H. Paşaya M. 16,SS 

35 No. lu katarın Pendikten H. 17,13 H. Paşaya M. 18,05 tir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat. (6350) 

Marmara üssübahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

Cumartesi günü 20,000 ki '.o pirinç 9/ 1. l<iinun/933 saat 10 da 
20 000 kilo sabun 911. kanun/933 saat 14 de. 

" " 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nevi ve mıktarları yazılı 

iki kalem erzakın aleni münakasası hizalarında ya?ılı tarih ve 
ss:atlerde lzmitte Kumandanlık Satınalma Komisyonunda icra 
edilecektir. Şartname musaddak suretleri Komisyonumuzdan ve 

Iıtanbul'da Deniz Levazımı Satınalma Komisyonundan alınabilir. 
Taliplerin °O 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçaları ile 
Komiıyonumuza müracaatları ilin o!unur. {6223) 

Deniz Levazım Satına ima 
Komisyonundan ; 

45,000 ki!o Kuru Fasulya: 

25,000 kilo Nohut 

10,000 kilo kuru üzüm 

Pazarlık la münakasası: 24 · T. Sani -
933 Perşembe günü saat 14 de. 
Pazar lıkla münakasa sı : '.14 • T. Sani· 
933 Perşembe günü saat 14,5 da. 

ı Pazar:ık l a münakasası: 24 T. Sani• 
933 Perşembe günü saat 15 de. 

Deniz kuvvetleri ihti yacı için 16 ·Teşrinisani· 933 tarihinde 
yapılan rr.ünakasasında t eklif ed!len fiatları komisyonumuzca ga
li görülen yukarda cins ve miktarı yazılı arzakın pazarlıkla mü .. 
nakasaları hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacağından şartna
melerini görmek istiyenler in her gün ve it a sına talip olacakların 
da yevm ve vakti mezHırda muvakkat teminat makbuz1arile bir
likte Kasımpaşada D : niz Levazım Satınalma Komisyonuna mü• 
rncaatları . (6 382~ 

Istanbul Vilayetinden : 
Dolmabahçede eski has ahır larda açıla cak ehli hayvan ser

gisine iştira'< edecek hayvanatın kayt ve k .-::~ul muamelesine 22-
T. Sani· 933 çarşamba günü başlana cak 26 - T. Sani - 933 Pazar 
gunu akşamı hitam bulacak ve sergi 30 • T. Sani - 933 Perşembe 
günü açılıp 2 • Ka. Evvel· 933 akşamı kapanacaktır. (6405) 




